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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 625/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 2004
για την παράταση και τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1659/98 σχετικά µε την αποκεντρωµένη
συνεργασία
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 179 παράγραφος 1,

Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής,

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 τροποποιείται ως εξής:

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 του Συµβουλίου, της
17ης Ιουλίου 1998, σχετικά µε την αποκεντρωµένη συνεργασία (2), είχε εφαρµογή έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 τροποποιήθηκε και
παρατάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003.

(3)

Σύµφωνα µε αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε το 2003,
η οικεία γραµµή του προϋπολογισµού θα πρέπει να είναι
περισσότερο επικεντρωµένη.

(4)

Το µέσο αποκεντρωµένης συνεργασίας έχει ειδική προστιθέµενη αξία για τη στήριξη ενεργειών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και στο πλαίσιο δύσκολων εταιρικών σχέσεων, στις
οποίες είναι αδύνατη ή ακατάλληλη η χρήση παραδοσιακών
µέσων, καθώς και για τη στήριξη της διαφοροποίησης των
αποκεντρωµένων φορέων, ως πιθανών εταίρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.

(5)

(6)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1659/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να παραταθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και της έκδοσης
της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή
των µη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ.
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και η περίοδος αναφοράς που
καθορίζει ο εν λόγω κανονισµός θα πρέπει να προσαρµοσθούν.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), απόφαση του Συµβουλίου της 4ης Μαρτίου 2004.
(2) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 1).
1

«Άρθρο 1
Η Κοινότητα υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες των
φορέων αποκεντρωµένης συνεργασίας και των αναπτυσσόµενων
χωρών που αποσκοπούν στη µείωση της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως σε περιπτώσεις εταιρικών σχέσεων που
παρουσιάζουν δυσκολίες και στις οποίες είναι αδύνατη η χρήση
άλλων µέσων. Οι εν λόγω ενέργειες και πρωτοβουλίες προωθούν:
— την ανάπτυξη που βασίζεται σε µεγαλύτερη συµµετοχή και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις πρωτοβουλίες των
πληθυσµών των αναπτυσσόµενων χωρών,
— τη συµβολή στη διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της δηµοκρατικής βάσης στις χώρες αυτές.
Kατά την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων και πρωτοβουλιών
δίδεται προτεραιότητα σε φορείς αποκεντρωµένης συνεργασίας
των αναπτυσσόµενων χωρών. Όλες οι αναπτυσσόµενες χώρες
είναι επιλέξιµες για τις δράσεις που αφορούν την προώθηση της
αποκεντρωµένης συνεργασίας.»
2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«— πληροφόρηση και κινητοποίηση των φορέων αποκεντρωµένης συνεργασίας και συµµετοχή σε διεθνή φόρα
για την ενίσχυση του διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής.»·
β) µετά την τρίτη περίπτωση παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— ενίσχυση των δικτύων των κοινωνικών οργανώσεων και
κινηµάτων που µάχονται για την αειφόρο ανάπτυξη, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και πιο συγκεκριµένα τα κοινωνικά και τα δηµοκρατικά δικαιώµατα.»
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3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Οι εταίροι της συνεργασίας που είναι επιλέξιµοι για να
χρηµατοδοτηθούν κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
είναι οι φορείς αποκεντρωµένης συνεργασίας στην Κοινότητα
και στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως: τοπική αυτοδιοίκηση
(περιλαµβανοµένων των δηµοτικών αρχών), µη κυβερνητικοί
οργανισµοί, οργανώσεις γηγενών πληθυσµών, τοπικές επαγγελµατικές ενώσεις και τοπικές οµάδες πολιτών, συνεταιρισµοί,
συνδικάτα, οικονοµικές και κοινωνικές ενώσεις φορέων, τοπικές
οργανώσεις (συµπεριλαµβανοµένων δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της περιφερειακής αποκεντρωµένης συνεργασίας και ολοκλήρωσης, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις
γυναικών και νέων, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και ερευνητικοί
οργανισµοί, πανεπιστήµια, εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες, µέσα ενηµέρωσης και όλες οι µη κυβερνητικές
ενώσεις και ανεξάρτητα ιδρύµατα που µπορούν να συµβάλουν
στην ανάπτυξη.
2.
Οι δραστηριότητες των φορέων που σχετίζονται µε τους
σκοπούς του παρόντος κανονισµού πρέπει να χαρακτηρίζονται
από διαφάνεια και να συµµορφούνται προς τις αρχές της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της υποχρέωσης λογοδοσίας.»
4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
Η χρηµατοδότηση των δράσεων του άρθρου 1 από την Κοινότητα καλύπτει τρία έτη. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την
εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος για το διάστηµα 2004
έως 2006 ανέρχεται σε 18 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»
5. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, ο όρος «ECU» αντικαθίσταται από τον
όρο «ευρώ»·
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β) στην παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών στις οποίες η επίσηµη
συνεργασία αδυνατεί να συµβάλει σηµαντικά στους στόχους του άρθρου 1.»
6. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συγκροτείται
κατά το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση από κοινού µε ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόµενες χώρες (*) (στο εξής:
“επιτροπή”).
(*) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284
της 31.10.2003, σ. 1).»
7. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτικής, η Επιτροπή παρουσιάζει περίληψη των
δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσµατά τους και ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού κατά τη διάρκεια του έτους,
καθώς και πληροφορίες για τους φορείς της αποκεντρωµένης
συνεργασίας µε τους οποίους συνήφθησαν οι συµβάσεις.»
β) στο δεύτερο εδάφιο, ο όρος «ECU» αντικαθίσταται από τον
όρο «ευρώ».
8. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

3.4.2004
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 626/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός
2000»
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 151,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (1),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000,
για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» (3)
καθιέρωσε ένα ενιαίο µέσο χρηµατοδότησης και προγραµµατισµού για την πολιτιστική συνεργασία για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή της κοινοτικής πολιτιστικής δράσης στο πλαίσιο της αποστολής που αναθέτει
στην Κοινότητα το άρθρο 151 της συνθήκης.

προκειµένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
να είναι σε θέση να εξετάσουν την πρόταση για το νέο πρόγραµµα πλαίσιο κοινοτικής δράσης για τον πολιτισµό, το
οποίο έχει αναγγελθεί για το 2004 και έχει προγραµµατισθεί
να τεθεί σε εφαρµογή το 2007,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 508/2000/EK τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου
2004» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου
2006».
2. Στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, το ποσό «167 εκατοµµύρια ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «236,5 εκατοµµύρια ευρώ».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Είναι σκόπιµο, κατά συνέπεια, να παραταθεί το πρόγραµµα
«Πολιτισµός 2000» για δύο επί πλέον έτη έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

(4)

Η αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών ενόψει της
διεύρυνσης προβλέπει αυξηµένο ανώτατο όριο για την κατηγορία 3, το οποίο πρέπει να τηρηθεί από τη νοµοθετική
αρχή κατά την παράταση των υφισταµένων προγραµµάτων.

Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.

Είναι σηµαντικό να παράσχει η Επιτροπή πλήρη και λεπτοµερή έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το αργότερο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

(5)

(1) ΕΕ C 23 της 27.1.2004, σ. 20.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 2004.
3
( ) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 627/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2004
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999

92,4
43,7
120,5
124,3
95,2

0707 00 05

052
068
096
204
999

147,2
105,0
88,7
132,9
118,5

0709 10 00

220
999

131,3
131,3

0709 90 70

052
204
999

125,9
124,9
125,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
624
999

42,7
42,8
55,1
45,6
44,2
46,0
59,9
48,0

0805 50 10

052
999

40,0
40,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
74,7
89,1
100,3
77,1
73,1
56,4
74,8
77,3
137,0
81,1

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

70,9
70,3
80,3
67,3
35,3
64,8

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου µακρόσπερµου
λευκασµένου ρυζιού Β σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003
(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1) και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003 της Επιτροπής ( )
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

2

∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 29
Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2004 στα πλαίσια της δηµοπρασίας
της επιστροφής κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1877/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 20.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 18).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 629/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2004
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1875/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 29
Μαρτίου έως τις 1 Απριλίου 2004 σε 83,00 EUR/t στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1875/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 14.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 257· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 18).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 630/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2004
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
29 Μαρτίου έως τις 1 Απριλίου 2004 σε 83,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1876/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 17.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 18).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαρτίου 2004
για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή του
πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντιπαροχής που
προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Γουινέας σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008
(2004/305/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Θα πρέπει να καθορισθεί η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών µε βάση την
παραδοσιακή κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο
πλαίσιο της αλιευτικής συµφωνίας.

(6)

Είναι σκόπιµο να εγκριθεί η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών, µε την επιφύλαξη της οριστικής σύναψής
της από το Συµβούλιο,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Γουινέας σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά
των ακτών της Γουινέας (1), τα δύο µέρη προέβησαν σε διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό των τροποποιήσεων ή
συµπληρώσεων που πρέπει να συµπεριληφθούν στην εν λόγω
συµφωνία κατά τη λήξη της περιόδου εφαρµογής του προσαρτηµένου σ' αυτήν πρωτοκόλλου.

(2)

Κατά το πέρας των διαπραγµατεύσεων αυτών, µονογραφήθηκε ένα νέο πρωτόκολλο στις 27 Ιουνίου 2003.

(3)

Το πρωτόκολλο προσφέρει στους αλιείς της Κοινότητας
αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γουινέας, για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, το νέο πρωτόκολλο
θα πρέπει να εγκριθεί, το συντοµότερο δυνατό. Προς τούτο,
τα δύο µέρη µονογράφησαν συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή του
µονογραφηµένου πρωτοκόλλου από την 1η Ιανουαρίου
2004.

( ) ΕΕ L 111 της 27.4.1983, σ. 1.
1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την
προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντιπαροχής που
προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, σχετικά µε την
αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εγκρίνεται
εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1. Οι καθοριζόµενες στο πρωτόκολλο αλιευτικές δυνατότητες
για το 2004 κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών, ως εξής:
α) αλιεία ιχθύων/κεφαλοπόδων:
— Ισπανία: 844 ΚΟΧ
— Ιταλία: 750 ΚΟΧ
— Ελλάδα: 906 ΚΟΧ·
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β) αλιεία γαρίδας:
— Ισπανία: 1 050 ΚΟΧ
— Πορτογαλία: 300 ΚΟΧ
— Ελλάδα: 150 ΚΟΧ·
γ) θυνναλιευτικά γρι-γρι:
— Γαλλία: 17 σκάφη
— Ισπανία: 17 σκάφη·
δ) θυνναλιευτικά µε καλάµι:
— Γαλλία: 7 σκάφη
— Ισπανία: 7 σκάφη·
ε) παραγαδιάρικα επιφανείας:
— Ισπανία: 8
— Πορτογαλία: 1.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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2. Εάν οι αιτήσεις αδειών από αυτά τα κράτη µέλη δεν εξαντλήσουν όλες τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών εκ
µέρους οιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα
πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία υπό
µορφήν ανταλλαγής επιστολών, δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας σχετικά µε την
αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2008
A. Επιστολή της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας
Κύριε,
Αναφορικά µε το πρωτόκολλο που µονογραφήθηκε στις 27 Ιουνίου 2003 στις Βρυξέλλες, το οποίο καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιπαροχή για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2008, έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας προτίθεται να
εφαρµόσει προσωρινά το πρωτόκολλο αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2004, έως ότου τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προτίθεται να πράξει το
ίδιο.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της πρώτης δόσης της χρηµατικής αντιπαροχής, που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2004.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνεί µε την εν λόγω προσωρινή εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας

B. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σηµερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:
«Αναφορικά µε το πρωτόκολλο που µονογραφήθηκε στις 27 Ιουνίου 2003 στις Βρυξέλλες, το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιπαροχή για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας
προτίθεται να εφαρµόσει προσωρινά το πρωτόκολλο αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2004, έως ότου τεθεί σε
ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
προτίθεται να πράξει το ίδιο.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της πρώτης δόσης της χρηµατικής αντιπαροχής, που
καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2004.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνεί µε την εν λόγω προσωρινή εφαρµογή.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνεί µε την εν λόγω προσωρινή εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας σχετικά
µε την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Άρθρο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2004 και για περίοδο πέντε ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της συµφωνίας, καθορίζονται ως εξής:
1. Μηχανότρατες αλιείας ιχθύων και κεφαλόποδων:
— 2 500 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο το 2004·
— 3 000 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο το 2005·
— 3 500 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο το 2006·
— 3 500 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο το 2007·
— 3 500 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο το 2008.
Οι πρόσθετες αλιευτικές δυνατότητες που εφαρµόζονται από το 2005 για τα σκάφη αλιείας ιχθύων και κεφαλόποδων, υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— ύπαρξη επιστηµονικών πληροφοριών που αποδεικνύουν την καλή κατάσταση των αποθεµάτων,
— ισοδύναµη µείωση της ποσόστωσης των αδειών που εκδίδονται εκτός συµφωνιών,
— και ικανοποιητικό επίπεδο χρησιµοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων·
2. µηχανότρατες αλιείας γαρίδας: 1 500 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο·
3. θυνναλιευτικά-ψυγεία γρι-γρι: 34 σκάφη·
4. θυνναλιευτικά µε καλάµι: 14 σκάφη·
5. παραγαδιάρικα επιφανείας: 9 σκάφη.
Η µεικτή επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 10 της συµφωνίας, αναλύει την κατάσταση και, οσάκις ενδείκνυται
και στο µέτρο που η κατάσταση των πόρων το επιτρέπει, αποφασίζει να χορηγήσει πρόσθετες αλιευτικές δυνατότητες, να εισάγει νέες κατηγορίες ιχθύων και να καθορίσει τους τεχνικούς και οικονοµικούς όρους εκµετάλλευσής
τους από τα κοινοτικά σκάφη.

Άρθρο 2
1.
Η χρηµατική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της συµφωνίας για τις αλιευτικές δυνατότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 1, καθορίζεται ως εξής:
Για το έτος 2004 3 400 000 ευρώ, (εκ των οποίων 2 000 000 ευρώ ως χρηµατική αποζηµίωση και 1 400 000
ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).
Για το έτος 2005 3 825 000 ευρώ, (εκ των οποίων 2 200 000 ευρώ ως χρηµατική αποζηµίωση και 1 625 000
ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).
Για το έτος 2006 4 250 000 ευρώ, (εκ των οποίων 2 300 000 ευρώ ως χρηµατική αποζηµίωση και 1 950 000
ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).
Για το έτος 2007 4 250 000 ευρώ, (εκ των οποίων 2 300 000 ευρώ ως χρηµατική αποζηµίωση και 1 950 000
ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).
Για το έτος 2008 4 250 000 ευρώ, (εκ των οποίων 2 300 000 ευρώ ως χρηµατική αποζηµίωση και 1 950 000
ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).

3.4.2004
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Η χρηµατική αποζηµίωση καταβάλλεται το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου του πρώτου έτους (2004) και την 1η
Φεβρουαρίου κάθε έτους για τα επόµενα έτη (2005, 2006, 2007, 2008).
Εάν οι αυξήσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν χορηγηθούν, η
χρηµατική αντιπαροχή που καταβάλει η Κοινότητα στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας προσαρµόζεται κατ' αναλογία
του ποσού που έχει καθορισθεί ανωτέρω.
2.
Η διάθεση της χρηµατικής αποζηµίωσης ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
3.
Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται σε λογαριασµό που υποδεικνύει η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας υπέρ του δηµοσίου.

Άρθρο 3
Τα δύο µέρη συµφωνούν τους στόχους που θα υλοποιηθούν στον τοµέα της βιώσιµης διαχείρισης των αλιευτικών
πόρων της Γουινέας. Το τµήµα του ποσού της συνολικής χρηµατικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των µέτρων που αποβλέπουν στην υλοποίηση των στόχων
αυτών, όπως καθορίζονται στο τοµεακό πρόγραµµα της κυβέρνησης, σύµφωνα µε την ακόλουθη κατανοµή:
(σε ευρώ)
2004

2005

2006

2007

2008

Βελτίωση των αλιευτικών και βιολογικών γνώσεων που αφορούν τη ζώνη αλιείας της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας

250 000

350 000

419 835

419 835

419 835

Στήριξη της εποπτείας της αλιείας και της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας

400 000

425 000

557 115

557 115

557 115

Οργάνωση της αλιείας µικρής κλίµακας

175 000

223 000

277 680

277 680

277 680

Θεσµική ενίσχυση των διαρθρώσεων του αρµόδιου για την αλιεία Υπουργείου

250 000

250 000

277 680

277 680

277 680

Προώθηση της κατάρτισης στους διάφορους
επιστηµονικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς
κλάδους που αφορούν την αλιεία

150 000

152 000

167 115

167 115

167 115

Εισφορά και συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της
Γουινέας στους διεθνείς οργανισµούς αλιείας

175 000

225 000

250 575

250 575

250 575

Τα δύο µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καθορίσουν τους δείκτες που πρέπει να χρησιµοποιούνται, για να
διαπιστώνεται ο βαθµός επίτευξης των ανωτέρω στόχων.
Τα µέτρα, καθώς και τα ετήσια ποσά που διατίθενται γ' αυτά, αποφασίζονται από το αρµόδιο για την αλιεία
Υπουργείο, το οποίο ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα ετήσια ποσά τίθενται στη διάθεση των σχετικών φορέων το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου 2004 για το πρώτο
έτος και το αργότερο στις 2 Μαΐου για τα επόµενα έτη και καταβάλλονται µε βάση τον προγραµµατισµό χρήσης
τους στους τραπεζικούς λογαριασµούς που δηλώνονται από το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο. Το αρµόδιο
για την αλιεία Υπουργείο γνωστοποιεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τις
πληρωµές αυτές.
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Το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο διαβιβάζει στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αργότερο
τρεις µήνες µετά την επέτειο της έναρξης εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, εµπεριστατωµένη έκθεση για το
πρώτο έτος και αναλυτική έκθεση για τα επόµενα έτη σχετικά µε τον βαθµό επίτευξης των ανωτέρω στόχων βάσει
των δεικτών που έχουν επιλεγεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητάει από το αρµόδιο
για την αλιεία Υπουργείο κάθε συµπληρωµατική πληροφορία για τα αποτελέσµατα αυτά και να επανεξετάζει τις
σχετικές πληρωµές σε συνάρτηση µε την υλοποίηση των µέτρων.
Άρθρο 4
Η ∆ηµοκρατία της Γουινέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει την πολιτική της για την εποπτεία της
αλιείας. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει χρηµατοδοτική συνεισφορά προοριζόµενη για την
ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αλιείας στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας, διαθέτοντας 500 000 ευρώ
το 2004 και 300 000 ευρώ το 2005 για την αγορά τουλάχιστον δύο ταχύπλοων σκαφών εποπτείας. Η
κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας προβαίνει στην αγορά των εν λόγω σκαφών σύµφωνα µε την ισχύουσα
διαδικασία της διοίκησης της Γουινέας και διαβουλεύεται µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και πριν προβεί στην αγορά του εξοπλισµού.
Άρθρο 5
Στην περίπτωση που η Κοινότητα δεν πραγµατοποιήσει τις πληρωµές που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, η
εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου µπορεί να ανασταλεί.
Άρθρο 6
Σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι, εξαιρέσει φυσικών φαινοµένων, αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, η καταβολή της χρηµατικής αντιπαροχής που αφορά την περίοδο του κωλύµατος αλιείας, µπορεί να ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν διαβουλεύσεων µεταξύ των δύο µερών.
Η καταβολή της χρηµατικής αντιπαροχής επαναλαµβάνεται µε την επιστροφή στην οµαλότητα και µετά από διαβουλεύσεις µεταξύ των δύο µερών, που θα επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση επιτρέπει την επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 7
Τα δύο µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη σύσταση κοινοπραξιών µεταξύ των επιχειρηµατιών
της Κοινότητας και της Γουινέας µε στόχο την από κοινού εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων της αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Στην περίπτωση αυτή, οι κοινοτικοί εφοπλιστές που είναι εταίροι στις κοινοπραξίες αυτές έχουν προτεραιότητα ως
προς τη χορήγηση των αδειών αλιείας και απολαύουν, ως κίνητρο, µείωσης του ύψους των τελών. Η κυβέρνηση
της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στον
κώδικα επενδύσεων.
Εξάλλου, οι εν λόγω εφοπλιστές εκφορτώνουν στη Γουινέα το σύνολο των αλιευθέντων ιχθύων που δεν προορίζονται για την κοινοτική αγορά.
Άρθρο 8
Το παράρτηµα της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος
πρωτοκόλλου.
Άρθρο 9
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της υπογραφής του.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1.

∆ιατυπώσεις που εφαρµόζονται για την υποβολή αίτησης αδείας και για την έκδοσή της
Οι αρµόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο, µέσω της αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυµεί να αλιεύει στο πλαίσιο της
συµφωνίας, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αιτουµένης περιόδου ισχύος.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το έντυπο που παρέχεται για το σκοπό αυτό από το αρµόδιο για την αλιεία
Υπουργείο, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται κατωτέρω (προσάρτηµα 1).
Κάθε αίτηση άδειας συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωµής των τελών για την περίοδο ισχύος της και από αντίγραφο
του πιστοποιητικού καταµέτρησης. Η πληρωµή αυτή πραγµατοποιείται στον λογαριασµό που έχει ανοιχθεί στο ∆ηµόσιο
Ταµείο της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Κάθε σκάφος πρέπει να αντιπροσωπεύεται από ναυτικό πράκτορα εθνικότητας Γουινέας, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος
στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας. Το όνοµα και η διεύθυνση του πράκτορα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση για την
έκδοση αδείας.
Τα τέλη συµπεριλαµβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιµενικά τέλη και τα έξοδα παροχής
υπηρεσιών.
Μετά τη λήψη της απόδειξης πληρωµής των τελών, υπογράφεται η άδεια. Παραδίδεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών,
µετά την παραλαβή της απόδειξης πληρωµής που προβλέπεται ανωτέρω, από το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο στους
εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους, µέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας. Σε περίπτωση που τα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κλειστά τη στιγµή της υπογραφής της άδειας, αυτή διαβιβάζεται απευθείας στον πράκτορα του σκάφους και αντίγραφο αποστέλλεται στην αντιπροσωπεία.
Για τον καθορισµό της ισχύος των αδειών, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες ετήσιες περίοδοι:
— πρώτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
— δεύτερη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005,
— τρίτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
— τέταρτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
— πέµπτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Καµία άδεια δεν µπορεί να αρχίσει να ισχύει κατά τη διάρκεια µιας ετήσιας περιόδου και να λήξει κατά τη διάρκεια της
επόµενης ετήσιας περιόδου.
Κατ' εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της συµφωνίας, τα σκάφη που φέρουν σηµαία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, µόνον εάν διαθέτουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και σύµφωνα µε τους κανόνες που περιγράφονται ανωτέρω.
Η άδεια εκδίδεται επ' ονόµατι συγκεκριµένου σκάφους και δεν είναι µεταβιβάσιµη. Εντούτοις, σε περίπτωση αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας και κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια επ'
ονόµατι άλλου σκάφους µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα του σκάφους που αντικαθίσταται. Ο εφοπλιστής του
σκάφους που αντικαθίσταται παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο µέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας.
Στη νέα άδεια αναφέρονται:
— η ηµεροµηνία έκδοσης,
— η διάρκεια ισχύος της νέας άδειας, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ηµεροµηνία άφιξης του αντικαθιστώντος
σκάφους έως την ηµεροµηνία λήξης της άδειας του αντικαθιστώµενου σκάφους.
Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλονται τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας, για την
υπόλοιπη περίοδο ισχύος. Το σκάφος αντικατάστασης υποχρεούται να υποβληθεί στο λιµάνι του Κόνακρι στην τεχνική
επιθεώρηση που προβλέπεται στο σηµείο 1.1, παράγραφος 1, εάν δεν την έχει ακόµη πραγµατοποιήσει.
Η άδεια πρέπει να διατηρείται µονίµως επί του σκάφους.
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1.1.

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στις µηχανότρατες
1. Κάθε σκάφος υποχρεούται να παρουσιάζεται, µία φορά κατ' έτος, πριν από την χορήγηση της άδειας, στο λιµάνι του
Κόνακρι, προκειµένου να υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός 24
εργάσιµων ωρών µετά την άφιξη του σκάφους στο λιµάνι, εφόσον η άφιξη αυτή αναγγέλθηκε τουλάχιστον πριν από
48 εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας κατά τη διάρκεια του ίδιου ηµερολογιακού έτους, το σκάφος
απαλλάσσεται της επιθεώρησης.
Τα έξοδα σχετικά µε τις τεχνικές επιθεωρήσεις βαρύνουν τους εφοπλιστές και ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο σε 250
ευρώ ανά σκάφος και ανά έτος.
2. α) Οι άδειες εκδίδονται για περιόδους τριών, έξι ή δώδεκα µηνών. Είναι ανανεώσιµες. Ο υπολογισµός της χρησιµοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, λαµβάνει υπόψη τη διάρκεια ισχύος των αδειών.
Οι τριµηνιαίες άδειες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η
Οκτωβρίου.
Οι εξαµηνιαίες άδειες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου.
Οι ετήσιες άδειες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου.
β) Τα τέλη που βαρύνουν τους εφοπλιστές καθορίζονται ως εξής, σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας:
— για τις ετήσιες άδειες:
σκάφη αλιείας ιχθύων: 197 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας κεφαλόποδων: 219 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας γαρίδας: 279 ευρώ/ΚΟΧ,
— για τις εξαµηνιαίες άδειες:
σκάφη αλιείας ιχθύων: 102 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας κεφαλόποδων: 113 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας γαρίδας: 144 ευρώ/ΚΟΧ,
— για τις τριµηνιαίες άδειες:
σκάφη αλιείας ιχθύων: 52 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας κεφαλόποδων: 58 ευρώ/ΚΟΧ
σκάφη αλιείας γαρίδας: 73 ευρώ/ΚΟΧ.
Τα τέλη αυτά αυξάνονται κατά 2,5 % από το 2006.

1.2.

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στα θυνναλιευτικά και στα αλιευτικά µε παραγάδια επιφανείας
Η άδεια πρέπει να διατηρείται µονίµως επί του σκάφους· εντούτοις, η αλιευτική δραστηριότητα επιτρέπεται αµέσως µετά
την παραλαβή της κοινοποίησης πληρωµής της προκαταβολής που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας. Το σκάφος εγγράφεται στον κατάλογο των σκαφών που
επιτρέπεται να αλιεύουν, ο οποίος κοινοποιείται στις αρµόδιες για τον έλεγχο της αλιείας αρχές της Γουινέας. Αντίγραφο
της εν λόγω άδειας µπορεί να λαµβάνεται µε τηλεοµοιοτυπία εν αναµονή της παραλαβής του πρωτοτύπου της αδείας· το
αντίγραφο αυτό φυλάσσεται επί του σκάφους.
Τα ετήσια τέλη καθορίζονται σε 25 ευρώ ανά αλιευόµενο τόνο στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Οι άδειες εκδίδονται κατόπιν καταβολής στο ∆ηµόσιο Ταµείο ετήσιας προκαταβολής 2 500 ευρώ ανά θυνναλιευτικό γριγρι, 400 ευρώ ανά θυνναλιευτικό µε καλάµια, 1 000 ευρώ ανά παραγαδιάρικο επιφανείας, που ισοδυναµούν µε τέλη για:
— 100 τόνους αλιευµάτων τόνου ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι ετησίως,
— 16 τόνους αλιευµάτων ανά θυνναλιευτικό µε καλάµι ετησίως,
— 40 τόνους ανά παραγαδιάρικο επιφανείας ετησίως.
Η οριστική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για την αλιευτική περίοδο αποφασίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο της Γουινέας στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, λαµβάνοντας υπόψη τις προκαταβολές και τα τέλη που αναφέρονται ανωτέρω. Η εκκαθάριση αυτή γίνεται βάσει της αναλυτικής
κατάστασης αλιευµάτων, η οποία συντάσσεται βάσει των δηλώσεων αλιευµάτων κάθε εφοπλιστή. Η αναλυτική κατάσταση
αλιευµάτων πρέπει να επιβεβαιώνεται από επιστηµονικό ίδρυµα αρµόδιο για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευµάτων, όπως είναι το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Έρευνας (IRD), το Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο (IEO), το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών (IPIMAR) και το Εθνικό Κέντρο Αλιευτικών Επιστηµών της Boussoura (CNSHB
dg@cnshb.org.gn). Η εκκαθάριση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο και στους εφοπλιστές.
Κάθε ενδεχόµενη πρόσθετη πληρωµή πραγµατοποιείται από τους εφοπλιστές το αργότερο 30 ηµέρες µετά την κοινοποίηση της τελικής εκκαθάρισης, στον λογαριασµό που έχει ανοιχθεί στο ∆ηµόσιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
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Εντούτοις, εάν η οριστική εκκαθάριση είναι κατώτερη από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται ανωτέρω, το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

2.

∆ήλωση αλιευµάτων
Όλα τα σκάφη της Κοινότητας που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας βάσει
της συµφωνίας, υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο τα αλιεύµατά τους, µε κοινοποίηση
στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας, ως εξής:
— οι µηχανότρατες δηλώνουν τα αλιεύµατά τους µε βάση το συνηµµένο έντυπο (προσάρτηµα 2). Οι δηλώσεις αυτές
αλιευµάτων είναι µηνιαίες και πρέπει να κοινοποιούνται µία φορά τουλάχιστον ανά τρίµηνο,
— τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, τα θυνναλιευτικά µε καλάµι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας τηρούν ηµερολόγιο αλιείας,
σύµφωνα µε το προσάρτηµα 3, για κάθε αλιευτική περίοδο που διανύουν στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της
Γουινέας. Το έντυπο αυτό πρέπει να αποστέλλεται εντός προθεσµίας 45 ηµερών από το πέρας της αλιευτικής περιόδου, στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο, µέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία
της Γουινέας.
Τα έντυπα δήλωσης αλιευµάτων πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους.
Συµπληρώνονται από όλα τα σκάφη που έχουν λάβει άδεια, έστω και εάν δεν άσκησαν αλιευτικές δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διάταξη αυτή, το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να αναστέλλει
την άδεια του εµπλεκόµενου σκάφους και, σε περίπτωση υποτροπής, να αρνείται την έκδοση νέων αδειών για το σκάφος
αυτό, έως ότου το σκάφος εκπληρώσει την υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνεται σχετικά η αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας.
Ενδεχοµένως, η µεικτή επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 10 της συµφωνίας, εξετάζει τη δυνατότητα εξοπλισµού των
κοινοτικών αλιευτικών σκαφών µε µέσα ηλεκτρονικής κοινοποίησης των δεδοµένων σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες.

3.

Εκφόρτωση των αλιευµάτων
Οι µηχανότρατες που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, υποχρεούνται να
εκφορτώνουν δωρεάν 200 χιλιόγραµµα ιχθύων ανά ΚΟΧ ετησίως, για να συνεισφέρουν στον εφοδιασµό του πληθυσµού
της Γουινέας µε ιχθύς.
Οι εκφορτώσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται ατοµικά ή συλλογικά µε µνεία των σχετικών σκαφών.

4.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα

4.1.

Τα σκάφη αλιείας ιχθύων δεν µπορούν να κρατούν επί του σκάφους περισσότερα από 9 % µαλακόστρακων και 9 % κεφαλόποδων επί του συνόλου των αλιευµάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Τα σκάφη αλιείας κεφαλόποδων δεν µπορούν να κρατούν επί του σκάφους περισσότερα από 9 % µαλακοστράκων και
35 % ιχθύων επί του συνόλου των αλιευµάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Τα σκάφη αλιείας γαρίδας δεν µπορούν να κρατούν επί του σκάφους περισσότερα από 15 % ιχθύων και 10 % κεφαλόποδων επί του συνόλου των αλιευµάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.

4.2.

Ωστόσο, µπορεί να σηµειωθεί προσωρινή υπέρβαση των ορίων αυτών µέχρι τα επίπεδα που αναφέρονται στο σηµείο 5
στοιχεία α), β) και γ), υπό τον όρο ότι κάθε υπέρβαση ανακοινώνεται στις αρχές που ορίζει το αρµόδιο για την αλιεία
Υπουργείο, το οποίο µπορεί είτε να οργανώνει τη συλλογή εν πλω των πλεοναζόντων αλιευµάτων είτε να διατάσσει την
προσωρινή φύλαξη των αλιευµάτων αυτών µε σκοπό τη µεταγενέστερη συλλογή τους ή να διατάσσει την απόρριψή τους.
Στην πρώτη περίπτωση, το Υπουργείο καθορίζει εύλογη µέγιστη προθεσµία, εντός της οποίας συλλέγονται τα αλιεύµατα,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο προσάρτηµα 4. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, τα πλεονάζοντα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα δεν επιτρέπεται πλέον να διατηρούνται επί του σκάφους.

4.3.

Κάθε υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στο σηµείο 4.1, ανακοινώνεται αµέσως στις αρχές που αναφέρονται στο
σηµείο 4.2. Στην περίπτωση που οι αρχές αυτές αποφασίσουν να διατάξουν την προσωρινή φύλαξη των πλεοναζόντων
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µε σκοπό τη µεταγενέστερη συλλογή τους, γίνεται δεύτερη ανακοίνωση, όταν τα αλιεύµατα
φθάσουν στα επίπεδα που αναφέρονται στο σηµείο 5 στοιχεία α), β) και γ). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση
των επιπέδων αυτών, τα δε επιπλέον αλιεύµατα απορρίπτονται αµέσως. Μετά την εν λόγω δεύτερη ανακοίνωση, οι αρχές
που αναφέρονται στο σηµείο 4.2 µπορούν είτε να οργανώνουν τη συλλογή εν πλω των πλεοναζόντων αλιευµάτων είτε να
διατάσσουν την απόρριψή τους. Εντούτοις, ο πλοίαρχος µπορεί να επιλέξει να εκφορτώσει στο λιµάνι τα αλιεύµατα αυτά
δωρεάν.
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4.4.

Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στα σηµεία 4.2 και 4.3 γίνονται υπ' ευθύνη του πλοιάρχου, λαµβανοµένων υπόψη των
πληροφοριών που συλλέγει ο παρατηρητής που έχει ορισθεί από το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο, ο οποίος έχει επιβιβασθεί επί του σκάφους. Η ενδεχόµενη απουσία παρατηρητή επί του σκάφους δεν απαλλάσσει τον πλοίαρχο από την
υποχρέωση να πραγµατοποιήσει τις ανακοινώσεις αυτές.

4.5.

Τα αλιεύµατα που συλλέγονται εν πλω ή εκφορτώνονται σύµφωνα µε τα σηµεία 4.2 και 4.3 παραχωρούνται δωρεάν, για
να συνεισφέρουν στον εφοδιασµό του τοπικού πληθυσµού. Τα αλιεύµατα αυτά λαµβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση
του όρου της δωρεάν εκφόρτωσης 200 χιλιογράµµων ιχθύων ανά ΚΟΧ ετησίως, ο οποίος προβλέπεται στο σηµείο 3.

5.

Απορρίψεις
Η απόρριψη εµπορεύσιµων ειδών ιχθύων, µαλακόστρακων και κεφαλόποδων απαγορεύεται, εκτός εάν δοθεί ρητή έγκριση
από τις αρµόδιες για την αλιεία αρχές της Γουινέας, και στην περίπτωση που τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα των ειδών
αυτών φθάσουν τα ακόλουθα επίπεδα:
α) για τα σκάφη αλιείας ιχθύων, 13,5 % µαλακόστρακων και 13,5 % κεφαλόποδων επί του συνόλου των αλιευµάτων που
αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας·
β) για τα σκάφη αλιείας κεφαλόποδων, 13,5 % µαλακόστρακων και 52,5 % ιχθύων επί του συνόλου των αλιευµάτων που
αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας·
γ) για τα σκάφη αλιείας γαρίδας, 22,5 % ιχθύων και 15 % κεφαλόποδων επί του συνόλου των αλιευµάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.

6.

Ναυτολόγηση
Οι εφοπλιστές που διαθέτουν άδειες αλιείας που προβλέπονται από τη συµφωνία, συµβάλλουν στην πρακτική επαγγελµατική κατάρτιση των υπηκόων της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, βάσει των ακόλουθων όρων και εντός των ακόλουθων
ορίων:

6.1.

Κάθε εφοπλιστής µηχανότρατας αναλαµβάνει την υποχρέωση να απασχολεί:
— δύο ναυτικούς της Γουινέας για κάθε σκάφος µέχρι 200 ΚΟΧ,
— τρεις ναυτικούς της Γουινέας για κάθε σκάφος µεταξύ 200 ΚΟΧ και 350 ΚΟΧ,
— τέσσερις ναυτικούς της Γουινέας για κάθε σκάφος, του οποίου η χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη από 350 ΚΟΧ.

6.2.

Για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, είναι ναυτολογηµένοι µονίµως επί του σκάφους έξι ναυτικοί της Γουινέας.

6.3.

Για τον στόλο θυνναλιευτικών µε καλάµια, ναυτολογούνται πέντε ναυτικοί της Γουινέας κατά τη διάρκεια της πραγµατικής παρουσίας των σκαφών στα ύδατα της Γουινέας, χωρίς ωστόσο να µπορεί να σηµειωθεί υπέρβαση του αριθµού του
ενός ναυτικού ανά σκάφος.

6.4.

Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας, οι εφοπλιστές αναλαµβάνουν να απασχολούν δύο ναυτικούς της Γουινέας ανά σκάφος,
κατά τη διάρκεια της πραγµατικής παρουσίας των σκαφών στα ύδατα της Γουινέας.

6.5.

Ο µισθός των εν λόγω ναυτικών της Γουινέας πρέπει να καθορίζεται πριν την έκδοση των αδειών, κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και του αρµόδιου για την αλιεία Υπουργείου· ο µισθός βαρύνει
τους εφοπλιστές και πρέπει να περιλαµβάνει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο ναυτικός (µεταξύ άλλων: ασφάλεια ζωής, ατυχήµατος, ασθενείας).
Σε περίπτωση µη ναυτολόγησης, οι εφοπλιστές των θυνναλιευτικών γρι-γρι, των θυνναλιευτικών µε καλάµια και των παραγαδιάρικων επιφανείας υποχρεούνται να καταβάλλουν στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο κατ' αποκοπή ποσό ίσο προς
τους µισθούς των ναυτικών που δεν ναυτολογήθηκαν σύµφωνα µε τα σηµεία 6.2, 6.3 και 6.4.
Το ποσό αυτό χρησιµοποιείται για την κατάρτιση των ναυτικών-αλιέων της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας και καταβάλλεται
στο λογαριασµό που υποδεικνύει το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο.

6.6.

Η ∆ιακήρυξη της ∆ΟΕ σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα στην εργασία εφαρµόζεται αυτοδικαίως στους
ναυτικούς που ναυτολογούνται στα σκάφη της Κοινότητας. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η
ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων των εργαζοµένων, καθώς και η κατάργηση των
διακρίσεων σε θέµατα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλµατος.

3.4.2004

3.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.7.

Οι συµβάσεις απασχόλησης των τοπικών ναυτικών, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στους υπογράφοντες, συνάπτονται
µεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων αυτών σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές. Οι συµβάσεις αυτές εξασφαλίζουν στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, συµπεριλαµβανοµένης ασφάλισης θανάτου, ασθενείας και ατυχήµατος.
Οι αποδοχές των τοπικών ναυτικών-αλιέων δεν µπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που εφαρµόζονται στα
πληρώµατα του κράτους υπογραφής της αλιευτικής συµφωνίας και, πάντως, όχι κατώτερες από τους κανόνες της ∆ΟΕ.

6.8.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι τοπική εταιρεία, η σύµβαση πρόσληψης πρέπει να αναφέρει το όνοµα του εφοπλιστή
και του κράτους σηµαίας.

6.9.

Εξάλλου, ο εφοπλιστής εγγυάται στον τοπικό ναυτικό που ναυτολογείται συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του
σκάφους ταυτόσηµες µε εκείνες των οποίων απολαύουν οι ναυτικοί της Κοινότητας.

7.

Παρατηρητές

7.1.

Σε κάθε µηχανότρατα επιβιβάζεται ένας παρατηρητής που ορίζεται από το αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο.
Η παρουσία επί του σκάφους του παρατηρητή δεν µπορεί κανονικά να υπερβαίνει τη διάρκεια δύο διαδοχικών αλιευτικών
ταξιδίων.

7.2.

Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Γουινέας, τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας δέχονται την επιβίβαση παρατηρητή. Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί των σκαφών καθορίζεται από τις αρχές της Γουινέας, χωρίς
ωστόσο να υπερβαίνει, κατά γενικό κανόνα, τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την επιτέλεση των καθηκόντων
του.

7.3.

Ο παρατηρητής απολαύει της µεταχείρισης αξιωµατικού του πλοίου. Ο εν λόγω παρατηρητής:
— παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών,
— επαληθεύει το στίγµα των σκαφών που αλιεύουν,
— προβαίνει σε βιολογική δειγµατοληψία στο πλαίσιο επιστηµονικών προγραµµάτων,
— καταγράφει τα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία,
— επαληθεύει τα στοιχεία των αλιευµάτων που αλιεύονται στη ζώνη της Γουινέας και τα οποία καταχωρίζονται στο ηµερολόγιο του πλοίου,
— επαληθεύει τα ποσοστά των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και υπολογίζει κατ' εκτίµηση τον όγκο των απορρίψεων
εµπορεύσιµων ειδών ιχθύων, µαλακόστρακων και κεφαλόποδων,
— κοινοποιεί, σε εβδοµαδιαία βάση, µέσω ασυρµάτου τα στοιχεία αλιείας, συµπεριλαµβανοµένου του όγκου των κύριων
και παρεµπιπτόντων αλιευµάτων επί του σκάφους.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:
— λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι συνθήκες της επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους, να
µη διακόπτουν ή παρεµποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,
— σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισµό του σκάφους καθώς και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που
ανήκουν στο σκάφος αυτό,
— συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές της Γουινέας µε κοινοποίηση στην
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι όροι της επιβίβασής του καθορίζονται κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ του εφοπλιστή ή του πράκτορά του και των
αρχών της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας. Ο µισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν το
αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο. Ο εφοπλιστής καταβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Εποπτείας και Προστασίας της Αλιείας,
µέσω του πράκτορά του, 15 ευρώ ανά ηµέρα παραµονής του παρατηρητή επί κάθε µηχανότρατας και 10 ευρώ ανά ηµέρα
παραµονής του παρατηρητή επί κάθε θυνναλιευτικού γρι-γρι ή παραγαδιάρικου επιφανείας. Τα έξοδα επιβίβασης και
αποβίβασης του παρατηρητή βαρύνουν τον εφοπλιστή, εάν αυτός δεν είναι σε θέση να παραλάβει και να αποβιβάσει τον
παρατηρητή σε λιµάνι της Γουινέας που συµφωνείται από κοινού µε τις αρχές της εν λόγω χώρας.
Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από τον συµφωνηµένο τόπο και κατά τη συµφωνηµένη ώρα και δεν εµφανισθεί κατά τις
δώδεκα επόµενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτοµάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω
παρατηρητή.
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Επιθεώρηση και έλεγχος
Κάθε κοινοτικό σκάφος, το οποίο αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, επιτρέπει και διευκολύνει
την επιβίβαση και την εκτέλεση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την επιθεώρηση και τον έλεγχο. Η παρουσία του εν λόγω υπαλλήλου επί του σκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των επαληθεύσεων των αλιευµάτων µε δειγµατοληπτικό έλεγχο,
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη επιθεώρηση σχετική µε τις αλιευτικές δραστηριότητες.

9.

Αλιευτικές ζώνες

9.1.

Όλα τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, συµπεριλαµβανοµένων των θυνναλιευτικών µε καλάµια
για τον εφοδιασµό τους µε ζωντανό δόλωµα, επιτρέπεται να διεξάγουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα
που βρίσκονται πέραν των 10 ναυτικών µιλίων.

9.2.

Η ∆ηµοκρατία της Γουινέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενσωµατώσει στο οικείο σχέδιο αλιείας για το 2004 και τα
επόµενα έτη, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, διάταξη που θα προβλέπει την αποκλειστική χρήση από τον παραδοσιακό στόλο αλιείας µικρής κλίµακας της Γουινέας της αλιευτικής ζώνης που περιλαµβάνεται
µεταξύ της ακτής και της ισοβαθούς των 20 µέτρων και, όταν η εν λόγω ισοβαθής εισχωρεί σε απόσταση µικρότερη των
12 µιλίων από την ακτή, της ζώνης που περιλαµβάνεται µεταξύ της ακτής και απόστασης 12 ναυτικών µιλίων από την
ακτή.
Για να αποφευχθεί διάκριση εις βάρος της Κοινότητας, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται στον κοινοτικό στόλο, στο βαθµό
που εφαρµόζεται σε όλους τους στόλους βιοµηχανικής αλιείας, χωρίς εξαίρεση.
Η ∆ηµοκρατία της Γουινέας ανακοινώνει στην Επιτροπή την ηµεροµηνία εφαρµογής του µέτρου αυτού ένα µήνα ενωρίτερα. Έως την ηµεροµηνία αυτή, η αλιευτική ζώνη του κοινοτικού στόλου είναι η καθοριζόµενη στο σηµείο 9.1.

10.

Ελάχιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των µατιών των δικτύων
Οι ελάχιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των µατιών των διχτύων του σάκου της τράτας (τεντωµένο µάτι) ανέρχονται σε:
— 40 mm για τις γαρίδες,
— 70 mm για τα κεφαλόποδα,
— 70 mm για τους ιχθύς,
— 16 mm για την αλιεία ζωντανού δολώµατος που χρησιµοποιείται µε κυκλωτικό γρι-γρι.
Οι διαστάσεις αυτές των µατιών των διχτύων εφαρµόζονται επίσης για τις τράτες που χρησιµοποιούνται για την αλιεία µε
προώστη.

11.

Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη
Όλα τα κοινοτικά σκάφη που προτίθενται να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την ΑΟΖ της Γουινέας, πρέπει να προβαίνουν
στη σχετική ειδοποίηση 8 ώρες τουλάχιστον εκ των προτέρων στο σταθµό ασυρµάτου του εθνικού κέντρου εποπτείας της
αλιείας (CNSP). Τα εν λόγω σκάφη ανακοινώνουν την ηµεροµηνία και την ώρα καθώς και το στίγµα τους για κάθε είσοδο
και έξοδο στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
Το χαρακτηριστικό κλήσεως καθώς και οι συχνότητες εργασίας του σταθµού ασυρµάτου, ανακοινώνονται στους εφοπλιστές από το CNSP τη στιγµή της χορήγησης της άδειας.
Σε περίπτωση αδυναµίας χρήσης του ασυρµάτου αυτού, τα σκάφη µπορούν να χρησιµοποιούν άλλα εναλλακτικά µέσα
επικοινωνίας, όπως φαξ (CNSP: αριθ. 224-41 36 60 ή αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο: αριθ. 224-41 43 10) ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (cnsp94_gn@yahoo.fr).

12.

∆ιαδικασία σε περίπτωση κράτησης

12.1. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ∆ηµοκρατία της Γουινέας ενηµερώνεται εντός 48 ωρών για οποιαδήποτε
κράτηση αλιευτικού σκάφους που φέρει σηµαία κράτους µέλους της Κοινότητας και ασκεί δραστηριότητα στο πλαίσιο
της παρούσας συµφωνίας ή συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και τρίτης χώρας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην αλιευτική ζώνη της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, και λαµβάνει ταυτόχρονα συνοπτική έκθεση των περιστάσεων και των λόγων
που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση.
12.2. Για τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας και πριν να εξετασθεί το ενδεχόµενο λήψης µέτρων
κατά του πλοιάρχου ή του πληρώµατος του σκάφους ή οποιουδήποτε µέτρου κατά του φορτίου και του εξοπλισµού του
σκάφους, εκτός από αυτά που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων για την εικαζόµενη παράβαση, πραγµατοποιείται συνάντηση συνδιαλλαγής εντός 48 ωρών από τη λήψη των προαναφερόµενων πληροφοριών, µεταξύ της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του αρµόδιου για την αλιεία Υπουργείου και των αρχών ελέγχου, µε την ενδεχόµενη
συµµετοχή αντιπροσώπου του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους.
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, τα µέρη ανταλλάσσουν κάθε χρήσιµο έγγραφο ή πληροφορία, ιδίως τα αποδεικτικά στοιχεία αυτόµατης καταγραφής του στίγµατος του σκάφους κατά τη διάρκεια του σχετικού αλιευτικού ταξιδίου
µέχρι τη στιγµή της κράτησης, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των περιστάσεων των διαπιστωθέντων
γεγονότων.
Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα της συνάντησης αυτής καθώς και για όλα τα µέτρα
που συνεπάγεται η κράτηση.
12.3. Πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, επιζητείται ο διακανονισµός της εικαζόµενης παράβασης µε διαδικασία συµβιβασµού. Η διαδικασία αυτή περατώνεται το αργότερο τρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την κράτηση.
12.4. Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν κατέστη δυνατόν να διακανονισθεί µε διαδικασία συµβιβασµού και εφόσον έχει
ασκηθεί δίωξη ενώπιον αρµόδιου δικαστικού οργάνου, καθορίζεται τραπεζική εγγύηση που βαρύνει τον εφοπλιστή από
την αρµόδια αρχή εντός προθεσµίας 48 ωρών από την περάτωση της διαδικασίας συµβιβασµού και εν αναµονή της δικαστικής απόφασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του προστίµου που προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία για τη σχετική εικαζόµενη παράβαση. Η τραπεζική εγγύηση αποδίδεται από την αρµόδια
αρχή στον εφοπλιστή, αµέσως µόλις περατωθεί η υπόθεση χωρίς καταδίκη του πλοιάρχου του σχετικού σκάφους.
12.5. Το σκάφος και το πλήρωµά του απελευθερώνονται:
— είτε αµέσως µετά το πέρας της συνάντησης συνδιαλλαγής, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές διαπιστώσεις,
— είτε αµέσως µετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία συµβιβασµού,
— είτε αµέσως µετά την κατάθεση της τραπεζικής εγγύησης από τον εφοπλιστή (δικαστική διαδικασία).
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
1. Οι αρχές της Γουινέας παρέχουν ένα σκάφος (στο εξής καλούµενο «σκάφος συλλογής») για τη συλλογή των αλιευµάτων, τα
οποία αλιεύονται από τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στην ΑΟΖ της Γουινέας και προορίζονται να εκφορτωθούν στη
Γουινέα.
2. Το σκάφος συλλογής αναλαµβάνει τη συλλογή των πλεοναζόντων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, καθώς και των αλιευµάτων
που δεν προορίζονται για την κοινοτική αγορά, των αλιευτικών σκαφών που φέρουν σηµαία κράτους µέλους της ΕΚ,
σύµφωνα µε το σηµείο 4 του παραρτήµατος.
3. Το σκάφος συλλογής εξοπλίζεται και χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας.
4. Όταν οι αρχές της Γουινέας αποφασίσουν να συλλέξουν τα αλιεύµατα που αναφέρονται στο σηµείο 2, τα οποία έχουν ανακοινωθεί από κοινοτικό σκάφος σύµφωνα µε το σηµείο 4.2 ή 4.3 του παραρτήµατος, ανακοινώνουν στον πλοίαρχο τη
µέγιστη προθεσµία, εντός της οποίας θα γίνει η συλλογή.
5. Ο πλοίαρχος του κοινοτικού σκάφους προτείνει στις αρχές της Γουινέας τον τόπο µεταφόρτωσης των αλιευµάτων, καθώς και
την ηµεροµηνία και το ωράριο της εν λόγω µεταφόρτωσης. Η ηµεροµηνία αυτή και το ωράριο πρέπει να επιτρέπουν στο
σκάφος συλλογής να µεταβεί εγκαίρως στον υποδεικνυόµενο τόπο και συµφωνούνται µεταξύ των δύο µερών.
6. Κατά τη µεταφόρτωση, ο υπεύθυνος του σκάφους συλλογής εκδίδει απόδειξη που αναφέρει τις ποσότητες που µεταφορτώθηκαν, καθώς και την ώρα και τον τόπο της µεταφόρτωσης.
7. Το κόστος της συλλογής βαρύνει τη Γουινέα. Το κόστος αποθήκευσης επί του σκάφους των προς µεταφόρτωση ιχθύων,
βαρύνει τον εφοπλιστή.
8. Οι ιχθύες που µεταφορτώνονται προορίζονται για τον εφοδιασµό της αγοράς, ως µέτρο στήριξης της επισιτιστικής ασφάλειας.
9. Τα δύο µέρη, κατόπιν προτάσεως της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας, καθορίζουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες, οι
οποίες γνωστοποιούνται στους εφοπλιστές, το συντοµότερο δυνατό.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Απριλίου 2004
για την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (EK) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη
ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας, και την κατάργηση της απόφασης 2003/902/ΕΚ
(2004/306/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συµβουλίου, της 27ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2003/902/ΕΚ για την εφαρµογή του άρθρου 2
παράγραφος 3 του κανονισµού (EK) αριθ. 2580/2001 για
τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης 2003/646/
ΕΚ (2).
Είναι ευκταίο να εγκριθεί ενηµερωµένος κατάλογος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων στα οποία εφαρµόζεται ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001,

6. ARIOUA, Azzedine γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη
της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
7. ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel) γενν.
18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της alTakfir και al-Hijra)
8. ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)
γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της
al-Takfir και al-Hijra)
9. ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας
(Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
10. ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour
ή ως SALIM, Hassan Rostom) Λίβανος, γεννηθείς το
1960 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
11. DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto; γνωστός
και ως Zitoun Mourad) γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία
(Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
12. DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil) γενν.
1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του
κανονισµού (EK) αριθ. 2580/2001 έχει ως εξής:
1. ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza,
Mihoubi Faycal,. Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi)
γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της alTakfir και al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός) γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU
OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) γενν.
26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal Σαουδικής Αραβίας·
υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς
στο Al Ihsa Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed γενν.
16.10.1966 στο Tarut Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος
Σαουδικής Αραβίας
(1) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 745/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
106 της 29.4.2003, σ. 22).
2
( ) ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 63.

13. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως ALHOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin
Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
14. FAHAS, Sofiane Yacine γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της
Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
15. IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA,
AHMED ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος,
γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
16. LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche) γενν.
30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της
al-Takfir και al-Hijra)
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI,
Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως
HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid
Abdul) γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ.
διαβατηρίου 488555
18. MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar) γενν.
26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της
al-Takfir και al-Hijra)
19. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωµατικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba
Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)
20. NOUARA, Farid γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid) γενν.
11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir
και al-Hijra)
22. SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou) γενν.
23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir
και al-Hijra)
23. SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano) γενν.
14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir
και al-Hijra)
24. SENOUCI, Sofiane γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της
Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
25. SISON, Jose Maria (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή
και ως Joma, επικεφαλής του NPA) γενν. 8.2.1939 στο
Cabugao των Φιλιππίνων
26. TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di
Kouba) γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
2. ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
1. Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συµβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες,
Μαύρος Σεπτέµβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλµάνων)
2. Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa
3. al-Takfir και al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. Gamaa al-Islamiyya (Ισλαµική Οµάδα), (γνωστή και ως AlGamaa al-Islamiyya, IG)
7. Μέγα Ισλαµικό Μέτωπο των Πολεµιστών της Ανατολής
(Great Islamic Bastern Warriors Front) (IBDA-C)
8. Χαµάς (συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης Hamas-Izz
al-Din al-Qassem)
9. Ίδρυµα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων
10. ∆ιεθνής Οµοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh
Youth Federation (ISYF))
11. Kahane Chai (Kach)
12. Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως
KADEK ή ως KONGRA-GEL)
13. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
14. Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από
το «Εθνικό Αντιστασιακό Συµβούλιο του Ιράν» («National
Council of Resistance of Iran» — NCRI)] (γνωστή και ως
Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η µαχόµενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν
(PMOI), Εταιρία Μουσουλµάνων Ιρανών Σπουδαστών)
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15. Εθνικός Απελευθεροτικός Στρατός (Ejército de Liberación
Nacional)
16. Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA), Φιλιππίνες, συνδεδεµένος µε
το Sison José María C (γνωστό και ως Armando Liwanag,
ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA)
17. Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)
18. Παλαιστινιακή Ισλαµική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad
— PIJ)
19. Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
(Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)
20. Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης —
Γενική ∆ιοίκηση (Popular Front for the Liberation of
Palestine-General Command (γνωστό ως PFLP-General
Command, PFLP-GC)
21. Επαναστατικές Ένοπλες ∆υνάµεις της Κολοµβίας (Fuerzas
armadas revolucionarias de Colombia, FARC)
22. Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/
Κόµµα (Revolutionary Peoples Liberation Army/Front/
Party — DHKP/C), (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol)
23. Φωτεινό Μονοπάτι (SL) (Sendero Luminoso)
24. Ίδρυµα Al Aqsa (γνωστό και ως Ίδρυµα Al Aqsa Nederland, ή απλώς Al Aqsa Nederland)
25. Ενωµένες ∆υνάµεις/Οµάδα Αυτοάµυνας Κολοµβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)
Άρθρο 2
Η απόφαση 2003/902/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα
της δηµοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων που έχει θέσει σε εφαρµογή η Ιταλία για τις θεοµηνίες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4328]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2004/307/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο,
Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο (1) και
αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της από 22 Φεβρουαρίου 1993, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1993, η
µόνιµη Αντιπροσωπεία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, ένα σχέδιο µέτρων για τη χορήγηση ενισχύσεων στην περιφέρεια
της Σικελίας υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεοµηνίες και για την τροποποίηση
των ισχυόντων καθεστώτων ενίσχυσης στον γεωργικό τοµέα. Το εν λόγω σχέδιο καταχωρίστηκε ως κρατική
ενίσχυση υπ' αριθ. N 126/93.

(2)

Με επιστολή της από 17 Μαρτίου 1993, η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικές πληροφορίες. Μη λαµβάνοντας απάντηση από τις ιταλικές αρχές, η Επιτροπή, µε επιστολή της από 15 Ιουνίου 1993, ζήτησε να
της διαβιβασθούν οι ζητηθείσες πληροφορίες εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της επιστολής. Η Επιτροπή απέστειλε µια ακόµη επιστολή υπενθύµισης στις 20 Αυγούστου 1993.

(3)

Ανταποκρινόµενες στις ανωτέρω υπενθυµίσεις, οι ιταλικές αρχές απέστειλαν µία ελλιπή απάντηση µε επιστολή τους στις 16 Σεπτεµβρίου 1993, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 1993. Με επιστολή της στις 14 Οκτωβρίου 1993, η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να απαντήσουν αναλυτικά στα
ερωτήµατα που τους είχε απευθύνει στην επιστολή της τής 17ης Μαρτίου 1993.

(4)

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στις 14 Φεβρουαρίου 1994 και η επιστολή τους πρωτοκολλήθηκε στις 22
Φεβρουαρίου 1994.

(5)

Από το περιεχόµενο της προαναφερθείσας επιστολής προκύπτει ότι το σχέδιο µέτρων για τη χορήγηση ενισχύσεων που κοινοποίησαν οι ιταλικές αρχές στις 22 Φεβρουαρίου 1993 είχε στο µεταξύ εγκριθεί υπό τη
µορφή περιφερειακού νόµου στις 12 Ιανουαρίου 1993 (2) (στο εξής, περιφερειακός νόµος αριθ. 6/93) και
ότι ο εν λόγω νόµος περιείχε νέα µέτρα που δεν περιλαµβάνονταν στα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν στην
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να
καταχωρίσει τις σχετικές ενισχύσεις ως µη κοινοποιηθείσες µε αριθµό NN 31/94.

(1) ΕΕ C 295 της 10.11.1995, σ. 5.
(2) «Κανόνες για τη χορήγηση προς γεωργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόµενα των ενισχύσεων
που προβλέπει ο νόµος αριθ. 31 της 30ής Ιανουαρίου 1991. Αναχρηµατοδότηση βάσει του περιφερειακού νόµου αριθ. 13
της 25ης Μαρτίου 1986 καθώς και προκαταβολές επί των κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το Π.∆. αριθ. 524 της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 857/84», Επίσηµη Εφηµερίδα της περιφέρειας της Σικελίας,
16.1.1993.
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(6)

Με τηλετυπία στις 30 Μαρτίου 1994, η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να της διαβιβάσουν το
τελικό κείµενο του περιφερειακού νόµου αριθ. 6/93 και να παράσχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες.

(7)

Η Επιτροπή, µην έχοντας λάβει απάντηση στην προαναφερθείσα επιστολή, ζήτησε από τις σικελικές αρχές
µε επιστολή της στις 21 Ιουνίου 1994 να της παράσχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες.

(8)

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στην υπενθύµιση της Επιτροπής µε επιστολές στις 14 Ιουλίου 1994 και στις
14 Σεπτεµβρίου 1994, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1994.

(9)

Με επιστολή της στις 2 Μαρτίου 1995, η Επιτροπή πληροφόρησε την Ιταλία ότι δεν είχε αντιρρήσεις ως
προς τα µέτρα ενίσχυσης που προβλέπονταν στα άρθρα 5 και 7 του περιφερειακού νόµου αριθ. 6/93,
καθώς αυτές δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης. Επίσης, η Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρρήσεις όσον αφορά την αναχρηµατοδότηση των ενισχύσεων που προβλέπεται από το άρθρο 9 και το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και επόµενες, του περιφερειακού νόµου (Σικελία) υπ' αριθ. 13/86 (3). Ωστόσο, στην ίδια επιστολή, η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι
επιφυλάσσεται να εξετάσει τις ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης επ' ευκαιρία
της έγκρισης των γενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των ενισχύσεων που χορηγούνται υπό µορφή βραχυπρόθεσµων επιδοτούµενων δανείων.

(10)

Με την ίδια επιστολή, η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσης την Ιταλία για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης για τα άρθρα 1 και 6 του περιφερειακού νόµου αριθ. 6/93 και την εθνική ιταλική νοµοθεσία σχετικά µε την οικονοµική υποστήριξη του
γεωργικού κλάδου σε περιπτώσεις θεοµηνιών.

(11)

Η Επιτροπή αιτιολόγησε την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης όχι µόνον όσον αφορά τα άρθρα 1 και 6 του νόµου αριθ. 6/93 αλλά και για το
σύνολο της ιταλικής εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις θεοµηνίες, επισηµαίνοντας ότι θα ήταν πρακτικά
αδύνατο να εκτιµηθεί η συµβατότητα µε την αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία των άρθρων 1 και 6 του
νόµου αριθ. 6/93 περί της χορήγησης ενισχύσεων υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν πληγεί
από θεοµηνίες χωρίς να ληφθεί υπόψη η σχετική εθνική νοµοθεσία στο σύνολό της, δεδοµένου ότι ο εν
λόγω νόµος βρίθει αναφορών σε αυτή και καθώς δεν µπορεί να αποκλεισθεί η σωρευτικότητα µε τις υπό
εξέταση ενισχύσεις (4).

(12)

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξέταση του περιφερειακού νόµου 6/93 και η αξιολόγηση της εθνικής
νοµοθεσίας περί των θεοµηνιών, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της κίνησης της σχετικής διαδικασίας, κάλεσε τις
ιταλικές αρχές να της διαβιβάσουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή
όπως προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης:
— όλα τα νοµικά κείµενα που είχαν εγκριθεί ως εκείνη τη στιγµή και αφορούσαν, τροποποιούσαν ή εφάρµοζαν τον εθνικό νόµο αριθ. 590 της 15ης Οκτωβρίου 1981, µε τίτλο «Νέοι κανόνες για το Εθνικό
Ταµείο Αλληλεγγύης», που ήταν ο εθνικός νόµος-πλαίσιο σχετικά µε τις θεοµηνίες στον οποίο
βασίσθηκε ο νόµος 6/93 και σε συνδυασµό µε τον οποίο έπρεπε να αξιολογηθεί,
— όλα τα νοµικά κείµενα που είχαν εγκριθεί ως εκείνη τη στιγµή και αφορούσαν, τροποποιούσαν ή εφάρµοζαν το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 367 της 6ης ∆εκεµβρίου 1990, το οποίο µετατράπηκε στο νόµο
αριθ. 31 της 30ής Ιανουαρίου 1991 µε τίτλο «Έκτακτα µέτρα υπέρ των γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων που υπέστησαν ζηµίες λόγω της υπερβολικής ξηρασίας κατά το καλλιεργητικό έτος
1989-1990» (5), σχετικά µε το οποίο τα άρθρα 1 και 6 του νόµου αριθ. 6/93 θεσπίζουν παρεκκλίσεις
και ειδικές ενισχύσεις,

(3) Βλέπε υποσηµείωση 2.
(4) Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή δήλωσε ότι παρόλο που υπό µία έννοια ήταν εφικτή
η «αποµόνωση» της αξιολόγησης των άρθρων 1 και 6 του νόµου αριθ. 6/93 από αυτή της εθνικής νοµοθεσίας στην οποία
βασίζεται ο εν λόγω νόµος, στην πράξη δεν ήταν δυνατό να αγνοηθούν οι δεσµοί µεταξύ του περιφερειακού νόµου και της
εθνικής νοµοθεσίας περί των θεοµηνιών στις οποίες ο εν λόγω νόµος έκανε συχνές αναφορές και της οποίας συνιστούσε τόσο
αναχρηµατοδότηση όσο και τροποποίηση. Πράγµατι, τα δύο εθνικά κείµενα προβλέπουν επιπλέον µέτρα ενίσχυσης, τα οποία,
βάσει των τότε διαθέσιµων πληροφοριών, ήταν πιθανό να δρουν σωρευτικά µε τα αντίστοιχα περιφερειακά· δεύτερον, οι όροι
που έπρεπε να πληρούνται για τη χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονταν από τον περιφερειακό νόµο ετίθεντο από την
εθνική νοµοθεσία. Ελλείψει στοιχείων σχετικά µε τις ανωτέρω πτυχές του θέµατος, η Επιτροπή κατέληξε συνεπώς στο συµπέρασµα ότι οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της δεν της επέτρεπαν να αποφανθεί περί της συµβατότητας των περιφερειακών µέτρων ενίσχυσης µε τα κοινοτικά κριτήρια για τις αποζηµιώσεις προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις για ζηµίες που
οφείλονται σε θεοµηνίες.
(5) Νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 367 της 6ης ∆εκεµβρίου 1990 (Επίσηµη Εφηµερίδα — γενική σειρά — αριθ. 285 της 6ης
∆εκεµβρίου 1990), το οποίο µετατράπηκε στο νόµο αριθ. 31 της 30ης Ιανουαρίου 1991, (στην ίδια Επίσηµη Εφηµερίδα,
σελίδα 3) µε τίτλο «Έκτακτα µέτρα υπέρ των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που υπέστησαν ζηµίες λόγω της
υπερβολικής ξηρασίας κατά το καλλιεργητικό έτος 1989-1990».
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— το κείµενο του νόµου αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992 µε τίτλο «Νέο καθεστώς του Εθνικού
Ταµείου Αλληλεγγύης», που αποτελεί τον ισχύοντα εθνικό νόµο-πλαίσιο στον τοµέα των θεοµηνιών· τα
κείµενα όλων των νοµοθετικών πράξεων για την τροποποίηση, την ενσωµάτωση και την εφαρµογή του
εν λόγω νόµου,
— το κείµενο του εθνικού νόµου αριθ. 198 της 13ης Μαΐου 1985 (6), για τον οποίο θεσπίσθηκαν
παρεκκλίσεις και ενισχύσεις µε τα άρθρα 1 και 6 του νόµου 6/93· τα κείµενα όλων των νοµοθετικών
πράξεων για την τροποποίηση, την ενσωµάτωση και την εφαρµογή του εν λόγω νόµου,
— όσον αφορά τις προαναφερθείσες νοµοθετικές πράξεις, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής των µέτρων που αυτές προβλέπουν, των κριτηρίων χορήγησης των
ενισχύσεων και των σχετικών αρµοδιοτήτων του κράτους, των περιφερειών και των αυτόνοµων επαρχιών.

(13)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(14)

Με την επιστολή τους στις 12 Απριλίου 1995 οι εθνικές ιταλικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή τις
παρατηρήσεις τους σχετικά µε την κίνηση της διαδικασίας για τις εθνικές διατάξεις στον τοµέα των θεοµηνιών καθώς και τα κείµενα όλων των εθνικών νόµων, όπως τους είχε ζητηθεί µε την κίνηση της διαδικασίας.
Οι εθνικές ιταλικές αρχές κάλεσαν τις περιφερειακές σικελικές αρχές να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους
σχετικά µε τον περιφερειακό νόµο αριθ. 6/93. Η Επιτροπή δεν έλαβε καµία απάντηση εκ µέρους των περιφερειακών αρχών.

(15)

Με την επιστολή της στις 19 Απριλίου 2000 η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία στον τοµέα των θεοµηνιών και µε τον περιφερειακό νόµο
αριθ. 6/93. Όσον αφορά τον εν λόγω νόµο, στην προαναφερθείσα επιστολή η Επιτροπή επανέλαβε µέρος
των ερωτηµάτων που είχε ήδη διατυπώσει σε προηγούµενες αιτήσεις παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών προς τις ιταλικές αρχές, στις οποίες οι εν λόγω αρχές δεν είχαν απαντήσει. Με την ίδια επιστολή (8) η
Επιτροπή επέστησε την προσοχή των ιταλικών αρχών στην ανάγκη διατύπωσης σαφών απαντήσεων στις
τεθείσες ερωτήσεις, προειδοποιώντας ότι, ελλείψει απαντήσεων, η Επιτροπή θα ήταν αναγκασµένη να αποφανθεί βασιζόµενη µόνον στα έως τότε διαθέσιµα στοιχεία.

(16)

Με επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή τις πληροφορίες
που είχε ζητήσει στις 19 Απριλίου του 2000 σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία στον τοµέα των θεοµηνιών.
Όσον αφορά τον περιφερειακό νόµο αριθ. 6/93 οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι περιφερειακές σικελικές αρχές όφειλαν να διαβιβάσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις· η Επιτροπή ωστόσο δεν έχει λάβει καµία
απάντηση εκ µέρους τους.

(17)

Με την επιστολή τους στις 29 Ιανουαρίου 2001, οι ιταλικές αρχές απέστειλαν επίσης άλλα δύο κείµενα
σχετικά µε τον νόµο 185/92: το υπουργικό διάταγµα αριθ. 100460 της 18ης Μαρτίου 1993 σχετικά µε
τα µέτρα εφαρµογής του άρθρου 6 του νόµου αριθ. 185/92 και το προεδρικό διάταγµα αριθ. 324 της
17ης Μαΐου 1996. Στην ίδια επιστολή οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι το υπουργικό διάταγµα αριθ.
100460 της 18ης Μαρτίου 1993 δεν εφαρµόσθηκε ποτέ στην πράξη.

(18)

Στις 13 Νοεµβρίου 2002 οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να χωρίσουν τον υπό εξέταση φάκελο
σε τρία µέρη: την κρατική ενίσχυση C 12/A/95 σχετικά µε όλες τις ενισχύσεις για την αντιµετώπιση των
ζηµιών λόγω θεοµηνιών που χορήγησε η Ιταλία βάσει του νόµου αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992,
έως την 31η ∆εκεµβρίου 1999· την κρατική ενίσχυση C 12/B/95 σχετικά µε όλες τις ενισχύσεις που
χορήγησαν οι ιταλικές αρχές βάσει του νόµου αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992 από την 1η
Ιανουαρίου 2000· την κρατική ενίσχυση C 12/C/95 σχετικά µε τα άρθρα 1 και 6 του περιφερειακού
νόµου αριθ. 6 της 12ης Ιανουαρίου 1993, και τις λοιπές αναφερόµενες εθνικές νοµοθετικές πράξεις.

(6) Ενισχύσεις για ζηµίες που προκλήθηκαν από τις θεοµηνίες και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες από τον ∆εκέµβριο του 1984
έως τον Ιανουάριο του 1985. Νέες διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις γεωργικές ενισχύσεις που προβλέπονται από τον νόµο αριθ. 590 της 15ης Οκτωβρίου 1981. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. 118 της 21ης Μαΐου 1985.
(7) ΕΕ C 295της 10.11.1995.
(8) Επιστολή της Επιτροπής VI/10837 της 19ης Απριλίου 2000.
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(19)

Με την επιστολή της στις 10 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ιταλία την απόφασή της
C(2003) 2048 τελικό της 9ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την κρατική ενίσχυση C 12/A/95, η οποία αφορούσε τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ιταλία για την αντιµετώπιση των ζηµιών λόγω θεοµηνιών βάσει του
νόµου αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999.

(20)

Στην επιστολή τους στις 7 Αυγούστου 2003, οι ιταλικές αρχές επεσήµαναν ότι εφόσον η ασάφεια του
σηµείου 11.5 στην ιταλική µετάφραση των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (9) (στο εξής «κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές») ήταν παραπλανητική
για τους δικαιούχους, το περιεχόµενο της αιτιολογικής σκέψης 129 της απόφασης για την κρατική ενίσχυση C 12/A/95, σχετικά µε την αδυναµία ανάκτησης των µη συµβατών ενισχύσεων για τη γεωργική
ασφάλιση, µπορεί να εφαρµοσθεί και στην περίπτωση των ενισχύσεων που προβλέπονται από το καθεστώς
ενισχύσεων C 12/B/95.

(21)

Με την επιστολή τους στις 23 Σεπτεµβρίου 2003 οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν ένα σχέδιο νόµου που
είχε ως στόχο την κατάργηση του νόµου 185/1992 και την αντικατάστασή του µε έναν νέο νόµο σύµφωνο
προς το σηµείο 11 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (ενίσχυση αριθ. N 449/2003).

(22)

Με την επιστολή τους στις 21 Νοεµβρίου 2003, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 24 Νοεµβρίου 2003 (συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών στοιχείων που κοινοποιήθηκαν µε την τηλεοµοιοτυπία της 25ης
Νοεµβρίου 2003), οι ιταλικές αρχές παρέσχον επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την
εφαρµογή του νόµου 185/1992 από την 1η Ιανουαρίου 2000 και µετά.

(23)

Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την Ιταλία βάσει
του νόµου αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992, µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, ήτοι τις ενισχύσεις
που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης C 12/B/95. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την
Ιταλία βάσει του νόµου 185/1992 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000 καθώς και οι ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 6 του περιφερειακού νόµου αριθ. 6 της 12ης Ιανουαρίου 1993 και
των λοιπών αναφερόµενων νόµων εξετάζονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων C 12/A/95 και C 12/
C/95 και αποτελούν αντικείµενο χωριστών αποφάσεων.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιεχόµενο του νόµου αριθ. 185/1992
(24)

Ο νόµος αριθ. 185 της 14ης Φεβρουαρίου 1992 είναι ο εθνικός νόµος-πλαίσιο στον τοµέα των θεοµηνιών. Ο νόµος αυτός, που βρίσκεται ακόµη σε ισχύ, προβλέπει ένα οργανικό σύνολο παρεµβάσεων για την
αποζηµίωση ζηµιών της γεωργικής παραγωγής ή των µέσων παραγωγής λόγω θεοµηνιών, δυσµενών καιρικών συνθηκών ή επιζωοτιών.

(25)

Οι πόροι που προορίζονται για την αποζηµίωση των γεωργών σε περίπτωση ζηµιών όπως οι προαναφερθείσες προέρχονται από το Εθνικό Ταµείο Αλληλεγγύης, το οποίο χορηγεί σε κάθε περιφέρεια το απαιτούµενο
ποσό. Το Ταµείο, το οποίο λειτουργεί από το 1970, συνιστά έναν αυτόµατο µηχανισµό για άµεσες
παρεµβάσεις ενεργητικής ή παθητικής προστασίας στον αγροτικό τοµέα χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η
ψήφιση ειδικών νόµων έγκρισης δαπανών.

(26)

Ο νόµος, ο οποίος περιέχει δώδεκα άρθρα, προβλέπει τέσσερα βασικά είδη παρεµβάσεων:
1. ενισχύσεις για την αποζηµίωση των γεωργών σε περίπτωση ζηµιών που οφείλονται σε θεοµηνίες και
δυσµενείς καιρικές συνθήκες·
2. ενισχύσεις για την καταπολέµηση των επιζωοτιών·
3. ενισχύσεις για τη στήριξη πρωτοβουλιών ενεργητικής προστασίας από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες·
4. ενισχύσεις για την πληρωµή ασφαλίστρων (πρωτοβουλίες παθητικής προστασίας).

(9) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2 (τροποποίηση στην ΕΕ C 232 της 12.08.2000, σ. 17).
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Ο νόµος δεν προσδιορίζει τις πρακτικές πτυχές της χορήγησης των ενισχύσεων. Η εφαρµογή του νόµου
διασαφηνίζεται, µεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο αριθ. 7 (στο εξής «η εγκύκλιος») της 28ης Μαΐου 1992, την
οποία απέστειλε το ιταλικό υπουργείο Γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες, στις αυτόνοµες επαρχίες του
Μπολζάνο και του Τρέντο, στους φορείς γεωργικών πιστώσεων και στις πολυάριθµες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τοµέα. Οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν την εγκύκλιο στην Επιτροπή αµέσως µετά
την κίνηση της διαδικασίας βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης. Η εξέταση του νόµου αριθ.
185/92 δεν είναι δυνατό να διαχωρισθεί από αυτή της εγκυκλίου, και συνεπώς η αξιολόγηση του νόµου
πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριλάβει την αξιολόγηση της εγκυκλίου.

Ενισχύσεις για την αποζηµίωση των γεωργών που επλήγησαν από θεοµηνίες και δυσµενείς καιρικές συνθήκες (άρθρα 3, 4 και 5 του νόµου αριθ. 185/92)
(28)

Το άρθρο 3 του νόµου αριθ. 185/92 ορίζει τα διάφορα είδη παρεµβάσεων υπέρ του γεωργικού τοµέα που
αποσκοπούν στην επανέναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας ύστερα από θεοµηνίες ή δυσµενή καιρικά
φαινόµενα. ∆ικαιούχοι είναι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ατοµικές ή συνεταιρικές, σε περιοχές που έχουν
πληγεί από θεοµηνίες ή δυσµενή καιρικά φαινόµενα, εφόσον οι αρµόδιες περιφερειακές αρχές το κρίνουν
αναγκαίο. Συνεπώς, η αξιολόγηση του γεγονότος και η εξακρίβωση της σοβαρότητας των ζηµιών είναι
ευθύνη των περιφερειακών αρχών (10).

(29)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου αριθ. 185/92, προκειµένου να επωφεληθούν των ενισχύσεων, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις πρέπει να έχουν υποστεί ζηµίες ύψους 35 % τουλάχιστον της µεικτής εµπορεύσιµης
παραγωγής τους, µη συµπεριλαµβανοµένου του κτηνοτροφικού τοµέα. Κατά τον υπολογισµό του ποσοστού στο οποίο αντιστοιχούν οι ζηµίες είναι επίσης δυνατό να συµπεριληφθούν οι απώλειες που υπέστη η
ίδια εκµετάλλευση λόγω πρότερων έκτακτων γεγονότων που έπληξαν την ίδια καλλιέργεια, κατά το ίδιο
καλλιεργητικό έτος. Μία µεταγενέστερη τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόµου αριθ. 185/
92, ήτοι το άρθρο 127 παράγραφος 1 του νόµου αριθ. 388/2000, διασαφήνισε ότι η δικαιούχος γεωργική εκµετάλλευση δεν πρέπει να έχει ήδη λάβει αποζηµίωση για τα ίδια έκτακτα γεγονότα.

(30)

Ο νόµος αριθ. 185/92 δεν προσδιορίζει ποιες είναι οι έκτακτης φύσης «θεοµηνίες» ή «δυσµενείς καιρικές
συνθήκες» για τις οποίες οι γεωργοί έχουν δικαίωµα να λάβουν αποζηµίωση. Ωστόσο, στην επιστολή τους
µε ηµεροµηνία 20 Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα σχετικά κριτήρια γνωστοποιήθηκαν µέσω της εγκυκλίου αριθ. 7 της 28ης Μαΐου 1992. Σε συνηµµένο έντυπο της εγκυκλίου, το οποίο
οφείλουν να συµπληρώσουν οι δικαιούχοι αναφέροντας τις ζηµίες που έχουν υποστεί, περιλαµβάνονται τα
εξής έκτακτα γεγονότα: χαλάζι, παγετός, ισχυρές βροχοπτώσεις, ξηρασία, υπερβολική χιονόπτωση,
πληµµύρες, σιρόκος, σεισµός, ανεµοστρόβιλοι, πάγος, ισχυροί άνεµοι και καταιγίδες. Στην ίδια επιστολή,
οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα εν λόγω γεγονότα αποκτούν έκτακτο χαρακτήρα µόνον όταν έχουν
επιφέρει σοβαρές ζηµίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 35 % της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής. Σε επιστολή της τον Νοέµβριο του 2003, µε θέµα τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου

(10) Το άρθρο 2 του νόµου 185/92 ορίζει ότι µόλις οι περιφέρειες προσδιορίσουν, βάσει των τεχνικών εκθέσεων των αρµόδιων
αρχών εποπτείας σε τοπικό επίπεδο, τις περιοχές που έχουν πληγεί από θεοµηνίες ή δυσµενή καιρικά φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες, και ποσοτικοποιήσουν τις ζηµίες, το Υπουργείο Γεωργίας, κατόπιν εξακρίβωσης των
συνεπειών του εν λόγω γεγονότος, εκδίδει διάταγµα µε το οποίο αναγνωρίζει την έκτακτη φύση της κατάστασης και εγκρίνει
τη χορήγηση ενισχύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που απώλεσαν 35 % τουλάχιστον της µεικτής αξίας της παραγωγής.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρµόδιες αρχές µε την επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε
τις καταβληθείσες ενισχύσεις για θεοµηνίες και γεγονότα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες από την 1η Ιανουαρίου 2000, τα τεχνικά στοιχεία για την εκτίµηση της έκτακτης φύσης κάθε γεγονότος (συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
µετεωρολογικών παραµέτρων) και η ποσοτικοποίηση των επακόλουθων ζηµιών περιγράφονται στις ειδικές τεχνικές εκθέσεις
των αρµόδιων τοπικών αρχών εποπτείας κατά περίπτωση, µετά το εκάστοτε έκτακτο γεγονός. Για κάθε έκτακτο γεγονός ή
σύνολο γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσµα ζηµίες ύψους 35 % της µεικτής αξίας της παραγωγής, το Υπουργείο Γεωργίας,
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποβληθεισών τεχνικών εκθέσεων, εκδίδει διάταγµα µε το οποίο αναγνωρίζει την
έκτακτη φύση του υπό εξέταση γεγονότος. Θέλοντας να δώσουν ένα παράδειγµα της εν λόγω διαδικασίας και των στοιχείων
βάσει των οποίων λαµβάνεται η απόφαση περί της έκτακτης φύσης ενός καιρικού φαινοµένου, οι εθνικές αρχές υπέβαλαν
έναν φάκελο σχετικά µε την ξηρασία στη Σικελία (Agrigento) στο διάστηµα 2001-2002. Στη συνοδευτική επιστολή, οι
αρµόδιες αρχές δήλωσαν ότι, βάσει της περιγραφόµενης διαδικασίας, στο διάστηµα 2000-2003 εκδόθηκαν 370 διατάγµατα
αυτού του είδους για τις κάτωθι αναφερόµενες περιοχές, και απέστειλαν αντίγραφο των σχετικών διαταγµάτων (κάθε
διάταγµα περιλαµβάνει: το εκτάκτου χαρακτήρα καιρικό φαινόµενο, τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτό έλαβε χώρα,
την πληγείσα περιοχή και το είδος των ενισχύσεων που προβλέπονται από το νόµο 185/92). Οι περιφέρειες για τις οποίες
το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε τα προαναφερόµενα διατάγµατα στο διάστηµα 2000-2003 είναι οι ακόλουθες: Πιεµόντε
(28 διατάγµατα)· Βάλε ντ' Αόστα (ένα διάταγµα)· Λοµβαρδία (21 διατάγµατα)· Λιγουρία (15 διατάγµατα)· Αυτόνοµη
Επαρχία του Τρέντο (12 διατάγµατα)· Αυτόνοµη επαρχία του Μπολζάνο (3 διατάγµατα)· Βένετο (20 διατάγµατα)· Φρίουλι
Βενέτσια Τζούλια (16 διατάγµατα)· Εµίλια-Ροµάνια (26 διατάγµατα)· Τοσκάνη (20 διατάγµατα)· Μάρκε (13 διατάγµατα)·
Ούµπρια (20 διατάγµατα)· Λάτσιο (9 διατάγµατα)· Καµπανία (39 διατάγµατα)· Αµπρούτσο (14 διατάγµατα)· Μολίζε (9
διατάγµατα)· Πούλια (31 διατάγµατα)· Μπαζιλικάτα (9 διατάγµατα)· Καλαβρία (19 διατάγµατα)· Σικελία (36 διατάγµατα)·
Σαρδηνία (9 διατάγµατα).
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2000, οι ιταλικές αρχές διασαφήνισαν ότι, σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή τα
µέτρα υποστήριξης που προβλέπει ο νόµος αριθ. 185/92 (και ο δικαιούχος να λάβει την κρατική ενίσχυση), πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις που ακολουθούν:
α) πρέπει να έχει πληγεί 35 % τουλάχιστον της καλλιέργειας·
β) το ποσοστό της ζηµίας επί του συνόλου της αξίας της παραγωγής πρέπει να είναι 35 % τουλάχιστον (11).
(31)

Ούτε ο νόµος, ούτε η εγκύκλιος προσδιορίζουν τον τρόπο υπολογισµού της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές είχαν εξηγήσει ότι η µέθοδος υπολογισµού περιλάµβανε τρία στάδια.
α) Υπολογισµός της συνήθους µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής:
— βάσει της εφαρµοζόµενης παραγωγικής διαδικασίας της εκάστοτε εκµετάλλευσης υπολογίζεται η
εφικτή παραγωγή υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς ζηµίες) µείον τα προϊόντα που επαναχρησιµοποιούνται στην εκµετάλλευση. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η χρηµατική αξία της παραγωγής,
— προσδιορίζεται το ύψος των συµπληρωµατικών εσόδων που έχουν ήδη ληφθεί και όσων πρόκειται
να ληφθούν κατά τη διάρκεια του έτους, συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων εισοδήµατος, εφόσον προβλέπονται (12),
— το άθροισµα της αξίας της παραγωγής και των επιπλέον εσόδων είναι οι µεικτή εµπορεύσιµη παραγωγή·
β) υπολογισµός της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής που είναι στη διάθεση του γεωργού µετά τις
ζηµίες:
— βάσει του ίδιου καλλιεργητικού συστήµατος υπολογίζονται τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία και η
χρηµατική αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής µετά το έκτακτο γεγονός,
— υπολογίζονται τα συµπληρωµατικά έσοδα συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων εισοδήµατος, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή τους µετά τη ζηµία (13),
— το άθροισµα της αξίας της εµπορεύσιµης παραγωγής µετά τη ζηµία και των συµπληρωµατικών εσόδων είναι η µεικτή εµπορεύσιµη παραγωγή µείον τη ζηµία·
γ) υπολογισµός του ποσοστού της ζηµίας:
— ο λόγος της επιτευχθείσας µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής µετά το γεγονός που προκάλεσε τη
ζηµία προς τη συνήθη µεικτή εµπορεύσιµη παραγωγή συνιστά το ποσοστό της ζηµίας επί της
µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής.

(32)

Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι εκτιµήσεις τους βασίζονται στην τρέχουσα οικονοµική θεωρία λαµβάνοντας ως βάση, όσον αφορά την παραγωγή και τις τιµές αγοράς, στοιχεία που προέρχονται από τουλάχιστον τριετές διάστηµα. Οι ιταλικές αρχές έκριναν ότι η µεθοδολογία αυτή συνάδει
πλήρως µε την προβλεπόµενη στο σηµείο 11.3.2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (14), καθώς το
κατώτατο όριο της ζηµίας προκειµένου να χορηγηθεί η ενίσχυση ορίζεται σε 35 % (και όχι σε 30 % ή
20 % όπως προβλέπουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές) και η µέση κανονική παραγωγή υπολογίζεται επί τριετούς βάσης λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς «φυσιολογικές» καλλιεργητικές περιόδους
(δηλαδή καλλιεργητικά έτη κατά τα οποία δεν σηµειώθηκαν ούτε θεοµηνίες ούτε αφύσικα υψηλές αποδόσεις).

(11) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ιταλικές αρχές µε την επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, όταν η
γεωργική εκµετάλλευση που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόµενα εφαρµόζει το σύστηµα της µονοκαλλιέργειας και όλα
τα τµήµατα της εκµετάλλευσης πλήττονται στον ίδιο βαθµό, το απαιτούµενο ποσοστό των ζηµιών είναι το ίδιο και για τα
δύο κριτήρια (35 % της καλλιέργειας και 35 % της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής). Αντιθέτως, όταν στην πληγείσα
εκµετάλλευση καλλιεργούνταν άνω του ενός προϊόντα, τότε πρέπει η πληγείσα καλλιέργεια, (π.χ. καλαµπόκι) να έχει υποστεί
ζηµία πολύ µεγαλύτερη από το 35 % επί του συνόλου (π.χ. 80 %) ούτως ώστε εάν η εν λόγω ζηµία αναχθεί στο σύνολο
των καλλιεργούµενων προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν έχουν υποστεί ζηµία (π.χ. οπωροκηπευτικά) να αντιστοιχεί στο 35 % της συνολικής παραγωγής.
(12) Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές τόνισαν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2001, κατόπιν των τροποποιήσεων που εισήχθησαν µε το άρθρο 127 παράγραφος 1 του νόµου 388/2000, κατά τον υπολογισµό του ποσοστού
των ζηµιών επί της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές ή άλλες ενισχύσεις εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(13) Βλέπε προηγούµενη υποσηµείωση.
(14) Βλέπε υποσηµείωση 9.
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(33)

Όσον αφορά τις ζηµίες που υφίστανται οι υποδοµές και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η εγκύκλιος ορίζει ότι
εκείνες οι ζηµίες που οφείλονται σε αναµενόµενες εποχικές συνθήκες ή αποδίδονται σε αµέλεια, αδεξιότητα,
ανεπαρκή συντήρηση ή στη φυσιολογική φθορά των έργων αποκλείονται από τις αποζηµιώσεις του Εθνικού
Ταµείου Αλληλεγγύης. Η έκτακτη φύση του γεγονότος πρέπει να αποδεικνύεται µε αδιάσειστα τεχνικά
στοιχεία που προκύπτουν από επίσηµες µετεωρολογικές µετρήσεις και ύστερα από συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα στοιχεία περασµένων ετών, έχοντας ως βάση επαρκώς µακρό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
διασφαλίζεται η στατιστική σηµαντικότητα (15).

(34)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ιταλικές αρχές µε την επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου
2000 η ζηµιά υπολογίζεται σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης και κατά τον καθορισµό του ύψους της
ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη τα συνήθη έξοδα που αποφεύγει ο γεωργός.

(35)

Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει της ζηµίας
που υπέστησαν οι πληγείσες καλλιέργειες εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 35 %. Σύµφωνα µε τις ιταλικές
αρχές, όταν η ζηµία αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 35 %, δεν προβλέπεται αποζηµίωση και η εν
λόγω ζηµία θεωρείται ότι εντάσσεται στον συνήθη επιχειρηµατικό κίνδυνο. Στην ίδια επιστολή οι ιταλικές
αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 11.3.6 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (16),
οι ασφαλισµένες καλλιέργειες θεωρούνται «µη πληγείσες» και οι σχετικές απώλειες δεν λαµβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισµό της ενίσχυσης.

(36)

Το άρθρο 3 του νόµου αριθ. 185/92 ορίζει ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις µπορούν να επωφεληθούν των ακόλουθων παρεµβάσεων:
α) µέτρα άµεσης επέµβασης
Το άρθρο αναφέρεται στα µέτρα άµεσης επέµβασης που προβλέπονται από το άρθρο 1 του νόµου
αριθ. 590 της 15ης Οκτωβρίου 1981, και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.
Από την προαναφερθείσα εγκύκλιο προκύπτει ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον διαπιστωθούν
ζηµίες µεγάλης σοβαρότητας και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες απαιτούν άµεση επέµβαση.
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η εφάπαξ καταβολή ενίσχυσης για τη µερική κάλυψη της ζηµίας,
λαµβανοµένων υπόψη των δαπανών για τον µετριασµό της ζηµίας των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τη µεταφορά, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη µεταποίηση. Η εγκύκλιος
που απέστειλαν οι ιταλικές αρχές στις περιφέρειες αναφέρει τα ακόλουθα µέτρα:
— αποζηµίωση ανά εκτάριο σε περιπτώσεις καθολικής ή µερικής απώλειας της σοδειάς,
— αποζηµίωση που καλύπτει έως 40 % της ζηµίας για την απώλεια ζώντων ζώων και έως 30 % των
δαπανών για τη διάθεση των νεκρών ζώων,
— αποζηµίωση έως 5 εκατοµµύρια λιρέτες Ιταλίας για επείγοντα έργα αποκατάστασης των αγροτικών
εγκαταστάσεων (17),
— αποζηµίωση έως 50 εκατοµµύρια λιρέτες Ιταλίας για την αποκατάσταση των υποδοµών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,
— αποζηµίωση έως 100 % των δαπανών για τη συγκέντρωση, τη στέγαση και την τροφή των κοπαδιών µόνον όσο διαρκεί η περίοδος έκτακτης ανάγκης και, σε κάθε περίπτωση, για διάστηµα έως
έξι µηνών,
— αποζηµίωση έως 90 % των δαπανών για τον µετριασµό της ζηµίας των προϊόντων·
β) αποζηµίωση έως 3 εκατοµµύρια λιρέτες Ιταλίας προς τους ίδιους τους καλλιεργητές ή τους κατόχους
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τους οποίους η γεωργία είναι η κύρια απασχόλησή τους. Το ποσό
αυτό είναι δυνατό να ανέλθει σε δέκα εκατοµµύρια λιρέτες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπου οι
ζηµίες αφορούν εξειδικευµένες προστατευόµενες καλλιέργειες. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 80 % των

(15) Όπως επισηµαίνουν οι αρµόδιες αρχές στην επιστολή του Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν
από την 1η Ιανουαρίου 2000, η εκτίµηση της έκτακτης φύσης των καιρικών φαινοµένων που προηγείται της καταβολής
των ενισχύσεων βασίζεται στις σχετικές τεχνικές πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένων των µετεωρολογικών παραµέτρων) που
περιλαµβάνονται στις ειδικές εκθέσεις, τις οποίες συντάσσουν οι αρµόδιοι περιφερειακοί φορείς κατά περίπτωση µετά το
γεγονός που προκάλεσε τη ζηµία.
(16) Βλέπε υποσηµείωση 9.
(17) Πρόκειται για τις τιµές που αναφέρονται στον νόµο αριθ. 185/92 και στη συνοδευτική εγκύκλιο· δεν έχουν ληφθεί υπόψη
µετέπειτα τροποποιήσεις.
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επιλέξιµων δαπανών και αποσκοπεί στην αποκατάσταση του «κεφαλαίου καλλιέργειας» των γεωργών.
Εναλλακτικά, όσοι δεν ζουν αποκλειστικά από τη γεωργία, είτε είναι καλλιεργητές είτε απλώς ιδιοκτήτες, έχουν δικαίωµα να λάβουν πενταετή δάνεια µε ευνοϊκούς όρους·

γ) πενταετή δάνεια µε ευνοϊκούς όρους ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της
εκµετάλλευσης κατά το καλλιεργητικό έτος στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε το έκτακτο γεγονός
και στο επόµενο. Το χορηγούµενο δάνειο µπορεί επίσης να καλύψει τυχόν δόσεις δανείων πληρωτέες
κατά το έτος στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε το γεγονός, εφόσον έχει δοθεί µία µόνον παράταση
διάρκειας έως 24 µηνών·
δ) δεκαετή δάνεια για την αποκατάσταση, την ανακατασκευή και τη µετατροπή των υποδοµών που έχουν
υποστεί ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένων οπωρώνων, φυτωρίων, θερµοκηπίων και οδών διέλευσης. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να χορηγηθούν στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις επιχορηγήσεις έως και 80 % των
δαπανών όταν πρόκειται για µικρές εκµεταλλεύσεις, έως 65 % για εκµεταλλεύσεις µεσαίων διαστάσεων
και έως 50 % για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις. Η επιδότηση µπορεί να δοθεί για την υποστήριξη των
εργασιών ανοικοδόµησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, αποκατάστασης των φυτών και των
δέντρων, επισκευής και αντικατάστασης των γεωργικών µηχανηµάτων καθώς και των εγκαταστάσεων
για τη διατήρηση και τη µεταποίηση των προϊόντων· τέλος, για την αγορά των σπόρων και την αναπλήρωση των αποθεµάτων·
ε) πενταετή δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, υπέρ συνεταιρισµών εµπορίας και µεταποίησης και οµάδων παραγωγών αναγνωρισµένων βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας µε µειωµένα έσοδα λόγω των ζηµιών που
υπέστησαν οι σοδειές των µελών τους, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα µείωση του όγκου των προϊόντων που µπόρεσαν να συνεισφέρουν οι τελευταίοι. Η µείωση των εσόδων πρέπει να αντιστοιχεί σε
τουλάχιστον 35 % του µέσου όρου των συνεισφορών και της εµπορεύσιµης ποσότητας τα δύο προηγούµενα χρόνια. Μόνον η µείωση της παραγωγής που οφείλεται σε κάποια θεοµηνία ή άλλα γεγονότα
που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες µπορεί να ληφθεί υπόψη. ∆εν λαµβάνονται υπόψη µειώσεις που οφείλονται σε άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγµα στη διακύµανση της λειτουργικότητας του συνεταιρισµού, του αριθµού των µελών ή των καλλιεργητικών πρακτικών. Επιπλέον, δεν
επιτρέπεται να επωφεληθούν συνεταιρισµοί που προµηθεύονται από την αγορά άνω του µισού της
συνολικής ποσότητας των προϊόντων που µεταποιούν. Το ύψος του χορηγούµενου δανείου είναι
ανάλογο µε τα πάγια έξοδα διαχείρισης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό της µείωσης των εσόδων·
στ) χορήγηση ειδικών ενισχύσεων στους φρουτοπαραγωγικούς συνεταιρισµούς και στις αναγνωρισµένες
οµάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών για τη συλλογή των µη εµπορεύσιµων εσπεριδοειδών και απόσταξη µήλων και αχλαδιών·
ζ) επίσης, οι περιφέρειες µπορούν να χορηγήσουν ενισχύσεις για την κάλυψη έως και 100 % των
δαπανών αποκατάστασης των οδών διέλευσης και των υδραυλικών δικτύων.

(37)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόµου 185/1992, όπου παρατίθενται τα είδη των ενισχύσεων που
χορηγούνται υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 17
Σεπτεµβρίου 2002 (18) από το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου
2002 (άµεσες επεµβάσεις υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα), το οποίο µετατράπηκε στο νόµο αριθ. 256 της 13ης Νοεµβρίου 2002. Το εν λόγω µέτρο εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενίσχυσης NN 145/02 (πρώην
N 636/02) και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης.

(38)

Συµπληρωµατικά προς τα προαναφερθέντα µέτρα του άρθρου 3 του νόµου αριθ. 185/92, το άρθρο 4
προβλέπει την αναβολή για µέγιστο διάστηµα 24 µηνών της καταβολής των δόσεων των γεωργικών
δανείων για τη λειτουργία και τη βελτίωση της γεωργικής εκµετάλλευσης, τα οποία έχουν λάβει εκµεταλλεύσεις που πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για την παρέµβαση. Τα επιτόκια για τις εν λόγω δόσεις
είναι επιδοτούµενα. Το άρθρο 5 του νόµου απαλλάσσει εν µέρει αυτές τις εκµεταλλεύσεις από την καταβολή των κοινωνικών εισφορών επί δώδεκα µήνες µετά το καταστροφικό συµβάν. Η απαλλαγή κυµαίνεται
από 20 % έως 50 % του οφειλόµενου ποσού.

(18) Το άρθρο 6 του νοµοθετικού διατάγµατος ορίζει ότι οι προβλεπόµενες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την επόµενη µέρα της
δηµοσίευσης του νοµοθετικού διατάγµατος στην επίσηµη εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας (16.9.2002).
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Ενισχύσεις για την καταπολέµηση των επιζωοτιών (άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92)

(39)

Το άρθρο 6 επιτρέπει στις κοινοπραξίες παραγωγών να συνεισφέρουν στην ενίσχυση του εισοδήµατος των
κτηνοτροφικών µονάδων που επλήγησαν από κάποια ζωονόσο µε αποτέλεσµα την υποχρεωτική καταστροφή των ζώων βάσει του νόµου αριθ. 218 της 2ας Ιουνίου 1988. Το ύψος των ενισχύσεων εξαρτάται
από τις απώλειες παραγωγής ως συνέπεια της περιόδου αναµονής που επιβάλλουν οι αρµόδιες αρχές. Το
κράτος συνεισφέρει έως 50 % κατά µέγιστο της ενίσχυσης των ταµείων.

(40)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6, οι όροι εφαρµογής του νόµου θα καθορισθούν µε διάταγµα που θα εκδοθεί από
το υπουργείο Γεωργίας. Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν το σχετικό
διάταγµα (Π.∆. αριθ. 100460 της 18ης Μαρτίου 1993), το οποίο, όπως εξήγησαν, δεν εφαρµόσθηκε ποτέ
στην πράξη (βλέπε φαξ της 31ης Ιανουαρίου 2001, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την επιστολή
του Νοεµβρίου του 2003).

(41)

Το διάταγµα προβλέπει ενισχύσεις για κτηνοτροφικές µονάδες που επλήγησαν από αφθώδη πυρετό, κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των χοίρων, φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων και πλευροπνευµονία. ∆ικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι µονάδες που ανήκουν σε κάποια κοινοπραξία για την προστασία
της γεωργικής παραγωγής, που αναφέρουν τον αριθµό των ζώων που διαθέτουν έως τις 30 Μαρτίου κάθε
έτους, συνεισφέρουν το ποσό που τους αναλογεί και σέβονται όλους τους υγειονοµικούς κανόνες για την
προστασία των εκτρεφόµενων ζώων. Η ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40 % της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής που θα έδιναν τα ζώα εάν δεν είχαν θανατωθεί. Το διάταγµα καθορίζει την αξία της
µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής για κάθε ζώο και για κάθε έτος. Για τον καθορισµό του ύψους της ενίσχυσης (εντός του ανώτατου ορίου του 40 %) λαµβάνονται υπόψη οι πάγιες δαπάνες της εκµετάλλευσης
και το κατά πόσον τα ζώα ήταν εγγεγραµµένα σε γενεαλογικά µητρώα. Η συνολική ενίσχυση είναι ανάλογη
της περιόδου αναµονής, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες για τα
βοοειδή και τους τρεις για τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. Η κρατική ενίσχυση χορηγείται στις κοινοπραξίες µετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στις αρµόδιες περιφερειακές αρχές και την έγκριση
των ισολογισµού. Εναλλακτικά, οι κοινοπραξίες µπορούν να απευθυνθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόµου αριθ. 185/92.

Πρωτοβουλίες ενεργητικής προστασίας κατά των δυσµενών καιρικών συνθηκών (άρθρο 8 του
νόµου αριθ. 185/92)
(42)

Προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης που θα αντιστοιχεί σε 80 % κατά µέγιστο των επιλέξιµων δαπανών για
επενδύσεις που αφορούν πρωτοβουλίες, ακόµη και πιλοτικού χαρακτήρα, για την ενεργητική προστασία (19)
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (καλλιεργειών) από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η ενίσχυση αφορά
κυρίως τα ειδικά προστατευτικά δίχτυα για την προφύλαξη των φυτών από το χαλάζι. Οι ενισχύσεις χορηγούνται στις κοινοπραξίες προστασίας που αναλαµβάνουν την υλοποίηση τέτοιου είδους σχεδίων. Επιπλέον, προβλέπεται συνεισφορά για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισµού
που εγκαθίσταται χάρη στην προαναφερθείσα ενίσχυση έως ποσοστό 50 %. Τα σχέδια ενεργητικής προστασίας µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνον εφόσον η πρωτοβουλία αποδειχθεί οικονοµικά συµφέρουσα σε
σύγκριση µε το κόστος της παθητικής προστασίας. Το υπουργείο Γεωργίας καθορίζει τα κατώτατα όρια
κάτω από τα οποία τα σχέδια ενεργητικής προστασίας κρίνονται µη συµφέροντα από οικονοµική άποψη.

(43)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ιταλικές αρχές µε την επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου
του 2000, τις οποίες επιβεβαίωσαν αργότερα µε νέα επιστολή τον Νοέµβριο του 2003, δεν έχει αναληφθεί
η υλοποίηση καµίας πρωτοβουλίας, προφανώς λόγω έλλειψης επαρκών τεχνικών µεθόδων για την πρόληψη
των ζηµιών που οφείλονται σε θεοµηνίες ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

Ασφαλιστικές συµβάσεις (άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.
αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996)
(44)

Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 και τον Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές επισηµαίνουν
ότι το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/92 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις που περιέχονται στο Π.∆.
αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 (κανονισµός για την τροποποίηση του άρθρου 9 του νόµου αριθ. 185/
92, της 14ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε την υπό ευνοϊκούς όρους ασφάλιση των γεωργών), το οποίο
εκδόθηκε προκειµένου να εναρµονισθεί η σχετική ιταλική νοµοθεσία µε τις κοινοτικές διατάξεις.

(19) Σε αντιδιαστολή µε την παθητική προστασία, η οποία παρέχεται µέσω ασφαλιστικών συµβάσεων.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. αριθ. 324/1996, οι κοινοπραξίες προστασίας των γεωργών που
συστάθηκαν βάσει του νόµου αριθ. 364 της 25ης Μαΐου 1970 και του νόµου αριθ. 590 της 15ης
Οκτωβρίου 1981, όπως τροποποιήθηκε από τον νόµο αριθ. 185/92, µπορούν να συνάπτουν για λογαριασµό των µελών τους (εφόσον δεν αναλάβουν τα ίδια την ευθύνη) ασφαλιστικές συµβάσεις για την κάλυψη
των απωλειών που οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και ασθένειες των φυτών ή των ζώων. Οι
ασφαλιστικές συµβάσεις πρέπει να συνάπτονται είτε µε µεµονωµένες ασφαλιστικές εταιρείες είτε µε ασφαλιστικές εταιρείες που συµµετέχουν σε κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 3932/92 (20). Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί να ασφαλίζουν γεωργικές εκµεταλλεύσεις έναντι ζηµιών που προκαλούνται από χαλάζι. Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν µεταξύ τριών τύπων σύµβασης (21):
α) αποζηµίωση για ζηµίες που προκλήθηκαν σε συγκεκριµένες καλλιέργειες λόγω χαλαζόπτωσης, πάγου,
παγετού ή άλλων δυσµενών καιρικών συνθηκών (µεµονωµένα γεγονότα που πλήττουν µεµονωµένες
εκµεταλλεύσεις)·
β) αποζηµίωση για ζηµίες που έχουν υποστεί οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή συγκεκριµένες καλλιέργειες
λόγω του συνόλου των δυσµενών καιρικών φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας
της παραγωγής σε βαθµό µεγαλύτερο από τον αναµενόµενο στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού κινδύνου.
Οι συµβάσεις είναι επίσης δυνατό να αφορούν τις απώλειες λόγω ασθενειών των φυτών, εφόσον αυτές
συνδέονται άµεσα µε κάποιο δυσµενές καιρικό φαινόµενο, καθώς και λόγω ζωονόσων (διάφορα δυσµενή
καιρικά φαινόµενα που πλήττουν µεµονωµένες καλλιέργειες ή εκµεταλλεύσεις). Αυτό το είδος σύµβασης
µπορεί να αφορά επίσης ζηµία ως προς την ποιότητα·
γ) αποζηµίωση για ζηµίες που έχουν υποστεί οι κύριες καλλιέργειες των γεωργικών εκµεταλλεύσεων λόγω
του συνόλου των δυσµενών καιρικών φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας της
παραγωγής σε βαθµό µεγαλύτερο από τον αναµενόµενο στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού κινδύνου
(διάφορα δυσµενή καιρικά φαινόµενα που πλήττουν µεµονωµένες καλλιέργειες ή εκµεταλλεύσεις).

(46)

Όσον αφορά τον συνήθη επιχειρηµατικό κίνδυνο, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν στην επιστολή τους της
20ής Νοεµβρίου 2000 ότι το ύψος του καθορίζεται γενικά σε 10-15 %.

(47)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 324/1996 και βάσει των διευκρινίσεων που παρέσχον οι αρµόδιες αρχές
στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, η κρατική συνεισφορά στις επιλέξιµες ασφαλιστικές δαπάνες
(οι οποίες καθορίζονται ετησίως βάσει παραµέτρων που θεσπίζονται µε υπουργικό διάταγµα λαµβανοµένων
υπόψη ασφαλιστικών στατιστικών δεδοµένων, για κάθε εγγύηση ανά προϊόν και ανά δήµο) δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων (65 % στις περιοχές υψηλού κινδύνου από κλιµατολογική άποψη, οι οποίες θα προσδιορισθούν µε προεδρικό διάταγµα). Στην επιστολή του Νοεµβρίου του
2003 οι αρµόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι η κρατική συνεισφορά δεν υπερέβη ποτέ το 50 % του κόστους
των ασφαλίστρων, σε συµµόρφωση µε όσα ορίζει το σηµείο 11.5.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών, και ότι ουδέποτε εφαρµόσθηκε το αυξηµένο ποσοστό για τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην
επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι η κρατική συνεισφορά κυµαίνεται
µεταξύ 30-40 %. Στις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες χορηγήθηκε περιφερειακή ενίσχυση, όπως για
παράδειγµα στην περιφέρεια του Τρέντο, η συνολική κρατική ενίσχυση δεν υπερέβη ποτέ το 65 %. Στην
επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 οι αρµόδιες αρχές ανέφεραν ότι, βάσει των πληροφοριών που
παρασχέθηκαν από τις περιφέρειες, λίγες ήταν αυτές που χορήγησαν ενισχύσεις συµπληρωµατικές των κρατικών για την κάλυψη του κόστους των ασφαλίστρων στο διάστηµα 2000-2003. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έλαβε το υπουργείο Γεωργίας, το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης παρέµεινε εντός του ορίου του 50 % των πραγµατικών δαπανών για τα ασφάλιστρα. Στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση χορηγήθηκε για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι απωλειών λόγω θεοµηνιών
και γεγονότων που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες (και, κατά συνέπεια, µε κρατική συνεισφορά
άνω του 50 %), η σχετική απόφαση µπορούσε να ληφθεί κατ' εφαρµογή ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων
εγκεκριµένου από την Επιτροπή (22).

(48)

Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι οι ενισχύσεις για ασφαλιστική
κάλυψη τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 127 παράγραφος 4 του νόµου 388/2000, το οποίο προβλέπει τη
δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων ακόµη και στην περίπτωση συµβάσεων που έχουν συναφθεί από µεµονωµένους παραγωγούς που δεν ανήκουν σε κανένα συνεταιρισµό.

(20) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3932/92 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1992, περί εφαρµογής του άρθρου 85 παράγραφος
3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 398 της 31.12.1992, σ. 7).
(21) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρµόδιες αρχές µε επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000, τα
είδη των συµβάσεων για τα οποία προβλέπεται κρατική επιδότηση είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 9 του νόµου
αριθ. 185/92.
(22) Βλέπε για παράδειγµα Ιταλία/Σαρδηνία, ενίσχυση αριθ. N 554/2000, εγκεκριµένη µε την επιστολή SG 2000/D109513 της
22.12.2000.
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(49)

Εκτός από την προαναφερθείσα διάταξη, το άρθρο 127 περιέχει και άλλες διατάξεις οι οποίες, βάσει των
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ιταλικές αρχές, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή (23) ή δεν
έχουν ακόµη εφαρµοσθεί (24) και πρόκειται να της κοινοποιηθούν πριν από τη θέση σε εφαρµογή. Η
παρούσα απόφαση δεν αφορά ωστόσο το άρθρο 127 του νόµου 388 του 2000 ούτε τις σχετικές διατάξεις εφαρµογής και λαµβάνει υπόψη το άρθρο 127 παράγραφος 4 µόνον στο βαθµό που το εν λόγω
άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων στην περίπτωση συµβάσεων που έχουν συναφθεί
από µεµονωµένους παραγωγούς που δεν ανήκουν σε κανένα συνεταιρισµό.

(50)

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το άρθρο 127 του νόµου 388/2000 τροποποιήθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου
2002 (25) από το άρθρο 2 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου του 2002
(άµεσες επεµβάσεις υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα),
το οποίο µετατράπηκε στο νόµο αριθ. 256 της 13ης Νοεµβρίου 2002. Το εν λόγω µέτρο εξετάζεται επί
του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενίσχυσης NN 145/02 (πρώην N636/02)
και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης.

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(51)

Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε
µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό
είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, στο µέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών.

(52)

Ο νόµος αριθ. 185/92 προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων µέσω κρατικών πόρων προς συγκεκριµένες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες, ως εκ τούτου, θα εξασφαλίσουν άνισο οικονοµικό πλεονέκτηµα έναντι
των υπολοίπων εκµεταλλεύσεων που δεν επωφελούνται αντίστοιχης ενίσχυσης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν µία κρατική ενίσχυση ενισχύει τη θέση µιας επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της, το αποτέλεσµα είναι πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισµού καθώς
οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν λαµβάνουν αντίστοιχη ενίσχυση (26).

(53)

Τα υπό εξέταση µέτρα επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών καθώς ο όγκος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών µε αντικείµενο τα γεωργικά προϊόντα είναι σηµαντικός, όπως φαίνεται και στον πίνακα
που ακολουθεί (27), όπου παρατίθεται η συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων µεταξύ της Ιταλίας και της υπόλοιπης ΕΕ για το διάστηµα 1993-2001 (28).
(σε εκατ. Ecu/EUR)
Σύνολο γεωργικού τοµέα
Εξαγωγές

Εισαγωγές

1993

6 714

12 741

1994

7 360

13 390

1995

8 364

13 629

(23) NN 64/03 (πρώην N 618/02) (ταµείο αλληλεγγύης) και N 758/2002 (ταµείο αντασφάλισης).
(24) Για παράδειγµα, ενισχύσεις για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου της παραγωγής της γεωργικής εκµετάλλευσης έναντι
των κινδύνων που προκύπτουν από το σύνολο των δυσµενών καιρικών συνθηκών.
(25) Το άρθρο 6 του νοµοθετικού διατάγµατος ορίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης
του νοµοθετικού διατάγµατος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας (16.9.2002).
(26) Βλέπε υπόθεση C-730/79, Συλλογή Ι-1980, 2671, αιτιολογικές σκέψεις 11 και 12.
(27) Πηγή: Eurostat.
(28) Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ο όρος που αφορά τις συναλλαγές πληρούται όταν ο δικαιούχος διεξάγει κάποια οικονοµική δραστηριότητα που αποτελεί αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. Απλώς και µόνον το γεγονός ότι η κρατική ενίσχυση ενδυναµώνει τη θέση της εν λόγω επιχείρησης σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της στο πλαίσιο
των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αρκεί για να θεωρηθεί ότι η ενίσχυση επηρεάζει τις εν λόγω συναλλαγές. Όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ακόµη και αν το συνολικό ύψος των ενισχύσεων είναι µικρό και αυτές κατανέµονται µεταξύ πολλών γεωργών, επηρεάζονται οι συναλλαγές µεταξύ των κρατών
µελών (βλέπε υπόθεση C-113/2000 Συλλογή 2002, 7601, παράγραφοι 30 έως 36 και 54 έως 56· υπόθεση C-114/2000,
Συλλογή 2000, Ι-7657, παράγραφοι 46 έως 52 και 68 έως 69).
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(σε εκατ. Ecu/EUR)

Σύνολο γεωργικού τοµέα
Εξαγωγές

Εισαγωγές

1996

9 191

14 525

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(54)

Πρέπει να σηµειωθεί σχετικά ότι, σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ενίσχυση προς
µία επιχείρηση ενδέχεται να επηρεάσει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και να στρεβλώσει τον
ανταγωνισµό, εάν η εν λόγω επιχείρηση παράγει προϊόντα που ανταγωνίζονται αντίστοιχα προϊόντα από
άλλα κράτη µέλη, ακόµη και η ίδια δεν τα εξάγει. Πράγµατι, όταν ένα κράτος µέλος επιδοτεί µία επιχείρηση, η εσωτερική παραγωγή µπορεί µεν να παραµένει σταθερή ή και να αυξάνει, όµως η κίνηση αυτή
έχει ως συνέπεια να εµποδίζονται οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη να εξάγουν τα
προϊόντα τους στην αγορά αυτού του κράτους µέλους. Είναι συνεπώς πιθανό η εν λόγω ενίσχυση να επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και να προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού (29).

(55)

Η Επιτροπή καταλήγει συνεπώς στο συµπέρασµα ότι τα υπό εξέταση µέτρα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(56)

Το άρθρο 87 στις παραγράφους 2 και 3, ορίζει τις παρεκκλίσεις από την απαγόρευση που προβλέπεται
στο άρθρο 87 παράγραφος 1.

(57)

Οι παρεκκλίσεις που αφορούν το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), είναι σαφές ότι δεν µπορούν
να εφαρµοσθούν στην περίπτωση αυτή δεδοµένου του είδους και του σκοπού των εν λόγω ενισχύσεων. Η
Ιταλία, πράγµατι, δεν ισχυρίσθηκε ότι τα στοιχεία α) και γ) του άρθρου 87 παράγραφος 2 τυγχάνουν εφαρµογής.

(58)

Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), δεν είναι δυνατό να εφαρµοσθεί, καθώς οι ενισχύσεις δεν προορίζονται για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση.

(59)

Όσον αφορά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι σχετικές ενισχύσεις δεν προορίζονται για την
προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της
ιταλικής οικονοµίας.

(60)

Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν προορίζονται για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο δ) ούτε ενδείκνυνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

(61)

Λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τους σκοπούς των υπό εξέταση ενισχύσεων, οι µόνες ενδεχοµένως εφαρµόσιµες παρεκκλίσεις είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο γ).

(29) Απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Ιουλίου 1988 στην υπόθεση 102/87 Γαλλική ∆ηµοκρατία κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συλλογή 1988, σ. 4067.
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(62)

Η εφαρµοσιµότητα των προαναφερθεισών παρεκκλίσεων πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσµα των διατάξεων
που διέπουν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τοµέα, ήτοι των Κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (30) (στο εξής οι «κατευθυντήριες γραµµές»),
που άρχισαν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2000.

(63)

Σύµφωνα µε το σηµείο 23.3 των κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές στις νέες κρατικές ενισχύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκκρεµών κοινοποιήσεων από
τα κράτη µέλη, από 1ης Ιανουαρίου 2000. Οι παράνοµες ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (31) θα αξιολογούνται ανάλογα µε τους
κανόνες και τις κατευθυντήριες γραµµές που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της χορήγησής τους.

(64)

Ο νόµος αριθ. 185/92 δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στην Επιτροπή και συνεπώς τέθηκε σε ισχύ κατά παράβαση
του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Εµπίπτει συνεπώς στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 στοιχείο στ), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 και πρέπει να εξετασθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που
ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία χορήγησης των εν λόγω ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάµει
του νόµου αυτού έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999 εκτιµήθηκαν βάσει των εφαρµοστέων διατάξεων πριν από
τη θέση σε ισχύ των νέων κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (32). Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βάσει
του ίδιου νόµου από την 1η Ιανουαρίου 2000 πρέπει αντιθέτως να αξιολογηθούν βάσει των νέων κατευθυντήριων γραµµών.

(65)

Όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 23, η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά τις ενισχύσεις που
χορήγησε η Ιταλία βάσει του νόµου αριθ. 185/92 από την 1η Ιανουαρίου 2000. Οι ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν βάσει του νόµου αριθ. 185/92 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000 καθώς και οι ενισχύσεις
που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 6 του περιφερειακού νόµου 6/93 και άλλων εθνικών νόµων
που προαναφέρθηκαν εξετάζονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων C 12/A/95 και C 12/C/95 και
αποτελούν αντικείµενο χωριστών αποφάσεων.

Ενίσχυση για την αποζηµίωση των αγροτών για ζηµίες που οφείλονται σε θεοµηνίες και δυσµενείς
καιρικές συνθήκες (άρθρα 3, 4 και 5 του νόµου αριθ. 185/92)

(66)

Τα υπό εξέταση άρθρα αφορούν ενισχύσεις προς γεωργούς για την αποζηµίωσή τους σε περίπτωση ζηµιών
που οφείλονται σε θεοµηνίες ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Εάν χορηγήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου
2000, οι εν λόγω ενισχύσεις αξιολογούνται βάσει του σηµείου 11 (ενισχύσεις για την αντιστάθµιση ζηµιών
στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα γεωργικής παραγωγής) των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (33).
Βάσει του σηµείου 11.2 (ενισχύσεις για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή
έκτακτα γεγονότα) των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, έως τώρα η Επιτροπή κατατάσσει στην κατηγορία των θεοµηνιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της
συνθήκης τα ακόλουθα γεγονότα: σεισµούς, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πληµµύρες. Στα έκτακτα
γεγονότα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης, η
Επιτροπή περιλαµβάνει τον πόλεµο, τις εσωτερικές ταραχές ή απεργίες και, µε ορισµένες επιφυλάξεις και
ανάλογα µε την έκτασή τους, µείζονα πυρηνικά ή βιοµηχανικά ατυχήµατα και πυρκαγιές, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσµα εκτεταµένες απώλειες. Εφόσον έχει αποδειχθεί η ύπαρξη θεοµηνίας ή έκτακτου γεγονότος,
η Επιτροπή θα επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό µέχρι 100 % για την αντιστάθµιση των υλικών
ζηµιών. Η αντιστάθµιση πρέπει κανονικά να υπολογίζεται σε επίπεδο ατοµικού δικαιούχου και, για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση, οι τυχόν πληρωµές που οφείλονται, π.χ. βάσει ασφαλιστικών συµβολαίων,
πρέπει να αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης. Η Επιτροπή θα δέχεται επίσης ενισχύσεις για την αποζηµίωση γεωργών για τις απώλειες εισοδήµατος που απορρέουν από την καταστροφή των µέσων γεωργικής
παραγωγής υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει υπεραντιστάθµιση.

(30) Βλέπε υποσηµείωση 9.
(31) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(32) Έγγραφο εργασίας VI/5934/86-2 της 10.11.1986. Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων στην περίπτωση
ζηµιών στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα γεωργικής παραγωγής και εθνικών ενισχύσεων για την πληρωµή ενός ποσοστού
των ασφαλίστρων που καλύπτουν τους κινδύνους αυτούς.
33
( ) Βλέπε υποσηµείωση 9.
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(67)

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το σηµείο 11.3 (ενισχύσεις για την αποζηµίωση γεωργών για απώλειες
που προκαλούνται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες), η Επιτροπή υποστηρίζει σταθερά ότι οι δυσµενείς
καιρικές συνθήκες, όπως ο παγετός, το χαλάζι, ο πάγος, η βροχή ή η ξηρασία, δεν µπορούν από µόνες
τους να θεωρηθούν θεοµηνίες κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης.
Εντούτοις, λόγω των ζηµιών που ενδέχεται να προκαλέσουν τα γεγονότα αυτά στη γεωργική παραγωγή ή
στα µέσα γεωργικής παραγωγής, η Επιτροπή έχει δεχθεί ότι τα γεγονότα αυτά µπορούν να εξοµοιωθούν
προς θεοµηνίες, όταν το επίπεδο των ζηµιών φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο έχει καθορισθεί σε 20 %
της κανονικής παραγωγής στις µειονεκτικές περιοχές και σε 30 % στις λοιπές περιοχές. Λόγω των εγγενών
διακυµάνσεων της γεωργικής παραγωγής, η διατήρηση του κατωτάτου αυτού ορίου φαίνεται επίσης αναγκαία, για να εξασφαλίζεται ότι οι καιρικές συνθήκες δεν χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα για την καταβολή
λειτουργικών ενισχύσεων. Για να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί παρόµοια καθεστώτα ενισχύσεων, οι κοινοποιήσεις µέτρων ενίσχυσης για την αντιστάθµιση ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενείς
καιρικές συνθήκες πρέπει να περιλαµβάνουν µεταξύ των δικαιολογητικών τα κατάλληλα µετεωρολογικά
στοιχεία.

(68)

Όταν η ζηµία επέρχεται σε ετήσιες καλλιέργειες, το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών, ήτοι 20 % ή 30 %,
πρέπει να καθορίζεται µε βάση τη µεικτή παραγωγή της συγκεκριµένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος
σε σύγκριση µε τη µεικτή ετήσια παραγωγή ενός φυσιολογικού έτους. Καταρχήν, η µεικτή παραγωγή ενός
φυσιολογικού έτους πρέπει να υπολογίζεται µε αναφορά στη µέση µεικτή παραγωγή των προηγούµενων
τριών ετών, αποκλειοµένου κάθε έτους για το οποίο ήταν καταβλητέα αποζηµίωση συνεπεία άλλων
δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η Επιτροπή, εντούτοις, θα δέχεται εναλλακτικές µεθόδους υπολογισµού της
κανονικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών τιµών αναφοράς, εφόσον κρίνει ότι οι
τιµές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν βασίζονται σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις. Αφού καθορισθεί
το µέγεθος των απωλειών παραγωγής, πρέπει να υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας ενίσχυσης. Για να
αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση, το ποσό της καταβλητέας ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέσο
επίπεδο παραγωγής κατά τη φυσιολογική περίοδο, πολλαπλασιαζόµενο επί την µέση τιµή κατά την ίδια
περίοδο µείον την πραγµατική παραγωγή του έτους επέλευσης του γεγονότος, πολλαπλασιαζόµενη επί τη
µέση τιµή για το έτος αυτό. Το ποσό της ενίσχυσης πρέπει επίσης να µειώνεται κατά το ποσό των όποιων
πληρωµών απευθείας ενισχύσεων.

(69)

Κατά γενικό κανόνα ο υπολογισµός των απωλειών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένης εκµετάλλευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η ενίσχυση καταβάλλεται για την αντιστάθµιση ζηµιών που προκλήθηκαν από γεγονότα τοπικής εµβέλειας. Εντούτοις, στην περίπτωση που οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες
έπληξαν µια ευρύτερη περιοχή µε τον ίδιο τρόπο, η Επιτροπή θα δέχεται να βασίζονται οι καταβολές της
ενίσχυσης στις µέσες απώλειες, υπό τον όρο ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν θα οδηγούν σε
σηµαντική υπεραποζηµίωση των δικαιούχων.

(70)

Στην περίπτωση ζηµιών στα µέσα παραγωγής, οι επιπτώσεις των οποίων γίνονται αισθητές στη διάρκεια
περισσότερων ετών (για παράδειγµα η µερική καταστροφή δενδροκαλλιεργειών από παγετό), για την πρώτη
συγκοµιδή µετά την επέλευση του δυσµενούς γεγονότος η ποσοστιαία πραγµατική απώλεια σε σύγκριση µε
ένα φυσιολογικό έτος, προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε τις αρχές που εκτίθενται στις προηγούµενες παραγράφους, πρέπει να υπερβαίνει το 10 % και η ποσοστιαία πραγµατική απώλεια, πολλαπλασιαζόµενη επί τον
αριθµό των ετών κατά τα οποία σηµειώθηκε απώλεια παραγωγής, πρέπει να υπερβαίνει το 20 % στις µειονεκτικές και το 30 % στις λοιπές περιοχές.

(71)

Η Επιτροπή θα εφαρµόζει τις αρχές που προαναφέρθηκαν κατ' αναλογία στην περίπτωση ενισχύσεων για
την αποζηµίωση απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

(72)

Για να αποφεύγεται η υπεραποζηµίωση, από το ποσό των ενισχύσεων που καταβάλλονται πρέπει να αφαιρείται κάθε ποσό που λαµβάνεται βάσει προγραµµάτων ασφάλισης. Επιπλέον, τα συνήθη έξοδα, τα οποία
απέφυγε ο γεωργός, για παράδειγµα λόγω της µη συγκοµιδής των καλλιεργειών, πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη. Εντούτοις, στις περιπτώσεις που τα έξοδα αυτά αυξάνονται εξαιτίας των δυσµενών καιρικών
συνθηκών, µπορεί να χορηγείται συµπληρωµατική ενίσχυση που να καλύπτει τα έξοδα αυτά.

(73)

Οι ενισχύσεις για την αποζηµίωση γεωργών για ζηµίες σε κτίρια και εξοπλισµό που προκλήθηκαν από
δυσµενή καιρικά γεγονότα (για παράδειγµα ζηµίες σε θερµοκήπια από χαλάζι) θα γίνονται δεκτές σε ποσοστό µέχρις 100 % του πραγµατικού κόστους, χωρίς να εφαρµόζεται κατώτερο όριο.

(74)

Καταρχήν, οι ενισχύσεις της παρούσας ενότητας επιτρέπεται να καταβάλλονται µόνον σε γεωργούς ή, εναλλακτικά, σε οργάνωση παραγωγών, της οποίας ο γεωργός είναι µέλος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της
ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την πραγµατική ζηµία που υπέστη ο γεωργός.
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Είδη έκτακτων γεγονότων που καλύπτει η νοµοθεσία και µέγεθος ζηµίας που δικαιολογεί
χορήγηση αποζηµίωσης
(75)

Η ιταλική νοµοθεσία αναφέρεται γενικά στις θεοµηνίες και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες χωρίς να κατονοµάζει συγκεκριµένα γεγονότα. Η Επιτροπή είχε καλέσει τις ιταλικές αρχές να προσδιορίσουν τα είδη των
έκτακτων γεγονότων που, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, παρέχουν στους γεωργούς το δικαίωµα να
ζητήσουν αποζηµίωση. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές απάντησαν ότι τα
είδη των γεγονότων που καλύπτει η νοµοθεσία καθορίσθηκαν µε την αναλυτική εγκύκλιο που εστάλη σε
όλες τις περιφέρειες και τους λοιπούς ενδιαφεροµένους. Σε συνηµµένο έντυπο της εγκυκλίου, το οποίο
οφείλουν να συµπληρώσουν οι δικαιούχοι αναφέροντας τις ζηµίες που έχουν υποστεί, περιλαµβάνονται τα
εξής φαινόµενα: χαλάζι, παγετός, ισχυρές βροχοπτώσεις, ξηρασία, υπερβολική χιονόπτωση, πληµµύρες,
σιρόκος, σεισµός, ανεµοστρόβιλοι, πάγος, ισχυροί άνεµοι και καταιγίδες.

(76)

Μεταξύ των προαναφερθέντων έκτακτων γεγονότων, µόνον οι πληµµύρες και οι σεισµοί κατατάσσονται στις
θεοµηνίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης
και ως τέτοιες δικαιολογούν τη χορήγηση αποζηµιώσεων ανεξαρτήτως του µεγέθους της ζηµίας. Όσον
αφορά τα υπόλοιπα έκτακτα γεγονότα, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές αναφέρουν µόνον τον
παγετό, το χαλάζι, τον πάγο, τη βροχή και την ξηρασία και προβλέπουν ότι για να επωφεληθεί της ενίσχυσης, η πληγείσα γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να αναφέρει ζηµίες που να αντιστοιχούν στο κατώτατο
όριο του 30 % βάσει της προαναφερθείσας µεθόδου υπολογισµού. Στις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές δεν αναφέρονται φαινόµενα όπως υπερβολική χιονόπτωση, σιρόκος, ισχυροί άνεµοι, ανεµοστρόβιλοι και καταιγίδες, ωστόσο, και αυτά τα γεγονότα γίνονται ενίοτε αποδεκτά από την Επιτροπή ως έκτακτα
γεγονότα αντίστοιχα αυτών που περιλαµβάνονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές (34). Για όλα τα
δυσµενή καιρικά φαινόµενα που αναφέρονται στο παρόν, η ιταλική νοµοθεσία προβλέπει ότι οι γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που επλήγησαν από κάποιο φαινόµενο αυτού του είδους έχουν δικαίωµα να λάβουν αποζηµίωση µόνον όταν οι ζηµίες ανέρχονται σε 35 % τουλάχιστον της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής.

(77)

Ούτε ο νόµος ούτε το επεξηγηµατικό έγγραφο ορίζουν τη µέθοδο υπολογισµού των ζηµιών. Μετά το
ρητά διατυπωµένο αίτηµα της Επιτροπής, στις επιστολές τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 και του Νοεµβρίου του 2003 οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο υπολογισµού. Όπως προκύπτει από τις παραγράφους 28 έως 32 ανωτέρω, η µέθοδος που επέλεξαν οι ιταλικές αρχές για τον υπολογισµό των απωλειών δεν συµπίπτει απολύτως µε αυτή που προτείνει η Επιτροπή.

(78)

Πράγµατι, ενώ η Επιτροπή απαιτεί απώλειες ίσες µε 30 % (20 %) της κανονικής παραγωγής για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, η οποία προκύπτει από τις τρεις προηγούµενες καλλιεργητικές περιόδους, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη τα έτη κατά τα οποία καταβλήθηκε αποζηµίωση λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών,
οι ιταλικές αρχές θέτουν ως όρο απώλειες ίσες µε 35 % τόσο της κανονικής παραγωγής για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια όσο και της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα
το έκτακτο γεγονός. Ωστόσο, η ιταλική µέθοδος δεν προβλέπει τη συνεκτίµηση «των τριών προηγούµενων
ετών, αποκλειοµένου κάθε έτους για το οποίο ήταν καταβλητέα αποζηµίωση συνεπεία άλλων δυσµενών καιρικών συνθηκών», βάσει των οποίων, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές υπολογίζεται η κανονική
παραγωγή, και, επιπλέον, βασίζεται στον υπολογισµό των απωλειών της «µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής». Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές, η Επιτροπή θα δέχεται εναλλακτικές µεθόδους υπολογισµού της κανονικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών
τιµών αναφοράς, εφόσον κρίνει ότι οι τιµές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν βασίζονται σε αφύσικα
υψηλές αποδόσεις.

(79)

Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν αφενός ότι, προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή τα
υποστηρικτικά µέτρα που προβλέπει ο νόµος 185/92 (δηλαδή προκειµένου ο δικαιούχος να λάβει την κρατική ενίσχυση), η ζηµία ως ποσοστό τόσο της κανονικής παραγωγής όσο και της µεικτής εµπορεύσιµης
παραγωγής πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 35 % (35), και επεσήµαναν αφετέρου ότι αποφασίζουν βάσει

(34) Βλέπε για παράδειγµα: N 173/2001 (Ιταλία-Σαρδηνία)· C12/A/95 (Ιταλία). Για όλα τα έκτακτα δυσµενή καιρικά φαινόµενα
για τα οποία η Ιταλία χορήγησε αποζηµιώσεις βάσει του νόµου αριθ. 185/92 από την 1η Ιανουαρίου 2000 και τα σχετικά
µετεωρολογικά στοιχεία, βλέπε υποσηµείωση 10.
35
( ) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ιταλικές αρχές µε την επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, όταν η
γεωργική εκµετάλλευση που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόµενα εφαρµόζει το σύστηµα της µονοκαλλιέργειας και όλα
τα τµήµατα της εκµετάλλευσης πλήττονται στον ίδιο βαθµό, το απαιτούµενο ποσοστό των ζηµιών είναι ίδιο και για τα δύο
κριτήρια (35 % της καλλιέργειας και 35 % της µεικτής εµπορεύσιµης παραγωγής). Αντιθέτως, όταν στην πληγείσα εκµετάλλευση καλλιεργούνται άνω του ενός προϊόντα, τότε η πληγείσα καλλιέργεια, (π.χ. καλαµπόκι) πρέπει να έχει υποστεί ζηµία
πολύ µεγαλύτερη από 35 % του συνόλου (π.χ. 80 %), ώστε εάν η εν λόγω ζηµία αναχθεί στο σύνολο των καλλιεργούµενων
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν έχουν υποστεί ζηµία (π.χ. οπωροκηπευτικά) να αντιστοιχεί σε 35 % της
συνολικής παραγωγής.
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εκτιµήσεων που µε τη σειρά τους βασίζονται στην τρέχουσα οικονοµική θεωρία λαµβάνοντας ως βάση,
όσον αφορά την παραγωγή και τις τιµές αγοράς, στοιχεία που προέρχονται από τουλάχιστον τριετές διάστηµα. Σύµφωνα µε τις ιταλικές αρχές, η εν λόγω µεθοδολογία συνάδει πλήρως µε αυτή που περιγράφεται
στο σηµείο 11.3.2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (36), καθώς το κατώτατο όριο που δικαιολογεί
τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι 35 % (και όχι 30 % ή 20 % όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές) και η µέση κανονική παραγωγή υπολογίζεται σε τριετή βάση έχοντας ως αναφορά τα
«φυσιολογικά» καλλιεργητικά έτη (δηλαδή έτη κατά τα οποία δεν σηµειώθηκαν ούτε θεοµηνίες ούτε
αφύσικα υψηλές αποδόσεις).

(80)

∆εδοµένου ότι η περίοδος αναφοράς ορίζεται κατά τρόπον ώστε το αποτέλεσµα του υπολογισµού να είναι
πραγµατικά αντιπροσωπευτικό και να µη βασίζεται σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις, πρέπει να εξετασθεί εάν
το γεγονός ότι η ιταλική µέθοδος δεν χρησιµοποιεί ως περίοδο αναφοράς «τα τρία προηγούµενα έτη, αποκλειοµένου κάθε έτους για το οποίο ήταν καταβλητέα αποζηµίωση συνεπεία άλλων δυσµενών καιρικών
συνθηκών» ενδεχοµένως καθιστά την ιταλική µέθοδο υπολογισµού µη αντιπροσωπευτική της µέσης κανονικής παραγωγής, ευνοώντας έτσι τις καταχρήσεις και τις στρεβλώσεις. Υπενθυµίζεται ότι η µέθοδος που
χρησιµοποιούν οι ιταλικές αρχές βασίζεται στο επίπεδο παραγωγής που είναι δυνατό να επιτύχει η γεωργική εκµετάλλευση υπό κανονικές συνθήκες, ήτοι απουσία ζηµιών. Η εν λόγω µέθοδος λαµβάνει υπόψη
την παραγωγή της εκάστοτε εκµετάλλευσης µείον το µέρος της παραγωγής που επαναχρησιµοποιείται στην
ίδια την εκµετάλλευση. Το ύψος της παραγωγής υπολογίζεται συνεπώς βάσει «αντικειµενικών» παραµέτρων
(έκταση, παραγωγικοί συντελεστές), οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της συγκεκριµένης παραγωγικής ενότητας και δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες που θα µπορούσαν να µεταβάλουν το ύψος της
µέσης δυνητικής παραγωγής της γεωργικής εκµετάλλευσης.

(81)

Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι εκτιµήσεις τους βασίζονται στην τρέχουσα οικονοµική
θεωρία λαµβάνοντας ως βάση, όσον αφορά την παραγωγή και τις τιµές αγοράς, στοιχεία που προέρχονται
από τουλάχιστον τριετές διάστηµα. Με τον τρόπο αυτό, ο οποίος, σύµφωνα µε τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες, επιτρέπει τον υπολογισµό της µέσης κανονικής παραγωγής επί τριετούς βάσης λαµβάνοντας ως
σηµείο αναφοράς «φυσιολογικές» καλλιεργητικές περιόδους (δηλαδή καλλιεργητικά έτη κατά τα οποία δεν
σηµειώθηκαν ούτε θεοµηνίες ούτε αφύσικα υψηλές αποδόσεις), καθιστά περιττή την αναφορά στα «τρία
προηγούµενα έτη, αποκλειοµένου κάθε έτους για το οποίο ήταν καταβλητέα αποζηµίωση συνεπεία άλλων
δυσµενών καιρικών συνθηκών» για τον υπολογισµό αντιπροσωπευτικής τιµής. Η κανονική παραγωγή που
υπολογίζεται µε αυτή τη µέθοδο δεν µπορεί πράγµατι να λάβει υπερβολικά υψηλές τιµές λόγω εξωτερικών
παραγόντων που οδηγούν σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις. Επίσης, σηµειώνεται ότι οι απώλειες υπολογίζονται για κάθε γεωργική εκµετάλλευση ξεχωριστά και όχι βάσει του µέσου όρου της παραγωγής περισσότερων εκµεταλλεύσεων, κάτι που ενδεχοµένως θα έδινε ανακριβή αποτελέσµατα όσον αφορά τη ζηµία που
υπέστη κάθε µεµονωµένη εκµετάλλευση, µε κίνδυνο υπεραποζηµίωσης.

(82)

Όσον αφορά το γεγονός ότι η υπολογισµός της ζηµίας είναι δυνατό να περιλαµβάνει τις απώλειες λόγω
πρότερων θεοµηνιών που έπληξαν την ίδια εκµετάλλευση κατά τη διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, µε την προϋπόθεση ότι τα γεγονότα αυτά δεν αποτέλεσαν αντικείµενο άλλων αντισταθµίσεων, οι ιταλικές αρχές στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003 διευκρίνισαν ότι αυτό συνεπάγεται τα εξής: 1.
για την ενεργοποίηση των µέτρων χορήγησης ενισχύσεων, οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες πρέπει, σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση, να έχουν ως συνέπεια απώλεια του 35 % της πληγείσας καλλιέργειας (διότι µόνον
σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω συνθήκες είναι δυνατό να θεωρηθούν έκτακτες)· 2. η ενίσχυση αναλογεί
στις απώλειες που υπέστη η συγκεκριµένη καλλιέργεια, εφόσον αυτές ανέρχονται σε τουλάχιστον 35 %· 3.
οι απώλειες που οφείλονται σε πρότερες θεοµηνίες που έπληξαν την ίδια ή διαφορετικές καλλιέργειες
(απώλειες µε αποτέλεσµα ζηµία κάτω του 35 %) υπολογίζονται µόνον για τον προσδιορισµό του ύψους
της ζηµίας επί της µικτής εµπορεύσιµης παραγωγής και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των
απωλειών που αποτελούν αντικείµενο παρέµβασης.

(83)

Όπως διαβεβαιώνουν οι ιταλικές αρχές στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, η ενίσχυση υπολογίζεται συνεπώς αποκλειστικά βάσει των ζηµιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες για τις οποίες το ποσοστό
των απωλειών ήταν τουλάχιστον 35 %.

(84)

Στην ίδια επιστολή οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 11.3.6 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (37), οι ασφαλισµένες καλλιέργειες θεωρούνται «µη πληγείσες» και οι σχετικές απώλειες δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της ενίσχυσης.

(36) Βλέπε υποσηµείωση 9.
(37) Βλέπε υποσηµείωση 9.
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Από τις προαναφερθείσες πληροφορίες και τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τις ιταλικές αρχές,
συνάγεται ότι η µέθοδος υπολογισµού των απωλειών που εφαρµόζει η Ιταλία για την αποζηµίωση των
γεωργών σε περίπτωση ζηµιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών συνάδει µε το σηµείο 11.3.2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, καθώς το κατώτατο όριο της ζηµίας προκειµένου να χορηγηθεί η ενίσχυση
ορίζεται σε 35 % (και όχι σε 30 % ή 20 % όπως προβλέπουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές), τόσο
για την πληγείσα καλλιέργεια όσο και για τη µεικτή εµπορεύσιµη παραγωγή, και η µέση κανονική παραγωγή υπολογίζεται επί τριετούς βάσης λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς «φυσιολογικές» καλλιεργητικές
περιόδους (δηλαδή καλλιεργητικά έτη κατά τα οποία δεν σηµειώθηκαν ούτε θεοµηνίες ούτε αφύσικα
υψηλές αποδόσεις).

Ύψος της ενίσχυσης και κίνδυνος υπεραποζηµίωσης

(86)

Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 75 έως 82 ανωτέρω, οι ενισχύσεις που χορηγούνται για την αποζηµίωση των γεωργών µπορούν να ανέλθουν σε 100 % του ύψους των ζηµιών. Σε καµία περίπτωση οι ενισχύσεις δεν είναι δυνατό να
υπερβούν το σύνολο των απωλειών που πραγµατικά υπέστησαν οι γεωργοί.

(87)

Οι ιταλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι ενισχύσεις υπολογίζονται βάσει της ζηµίας που υπέστησαν οι καλλιέργειες για τις οποίες των ποσοστό των απωλειών είναι τουλάχιστο 35 % (διότι απώλειες κάτω του 35 %
θεωρείται ότι είναι εντός των ορίων του συνήθους επιχειρηµατικού κινδύνου) και ότι, σύµφωνα µε το
σηµείο 11.3.6 των κατευθυντήριων γραµµών (38), οι ζηµίες σε ασφαλισµένες καλλιέργειες δεν συνυπολογίζονται. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι δεν συνυπολογίζονται τα συνήθη έξοδα τα οποία απέφυγε ο γεωργός, για παράδειγµα λόγω της µη συγκοµιδής των
καλλιεργειών.

(88)

Ο υπό εξέταση νόµος ορίζει ότι οι γεωργοί που έχουν πληγεί από το έκτακτο γεγονός έχουν πρόσβαση σε
µία ή περισσότερες ενισχύσεις βάσει της νοµοθεσίας, ανάλογα µε το είδος της ζηµιάς και της γεωργικής
εκµετάλλευσης. Οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι γεωργοί έχουν µεν τη δυνατότητα να λάβουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις, ωστόσο δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η υπεραποζηµίωση. Στις επιστολές τους
στις 20 Νοεµβρίου 2000 και τον Νοέµβριο του 2003, οι εν λόγω αρχές διευκρίνισαν ότι οι ενισχύσεις
που προορίζονται για την κάλυψη των ζηµιών σε καλλιέργειες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και, σε κάθε
περίπτωση, να µην υπερβαίνουν: i) την αξία των επενδεδυµένων κεφαλαίων στον παραγωγικό κύκλο (οι σχετικοί τεχνικοί όροι είναι «κεφάλαια καλλιέργειας» ή «προκαταβολές εξόδων καλλιέργειας», και περιλαµβάνουν τα ποσά που δαπάνησε ο γεωργός για την παραγωγή: για παράδειγµα τα έξοδα για το λίπασµα, τη
συγκοµιδή, τα φυτοφάρµακα, την απόκτηση των τεχνικών µέσων της παραγωγής, όπως σπόροι και κοπριά),
τα οποία δεν καλύφθηκαν από τα έσοδα λόγω απώλειας προϊόντων (όπως επεσήµαναν οι ιταλικές αρχές, η
ενίσχυση δεν αναλογεί στην πραγµατική ζηµία, η οποία, στην εν λόγω περίπτωση θα περιελάµβανε επίσης
και τα αναµενόµενα κέρδη)· και ii) τις µείζονες δαπάνες, εφόσον υπάρχουν, µε τις οποίες επιβαρύνονται οι
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου. Οι
ενισχύσεις για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων καλύπτουν µέρος µόνον του συνολικού κόστους. Η
αρχή που χορηγεί τις ενισχύσεις πρέπει να διασφαλίζει ότι η εκάστοτε αντιστάθµιση δεν υπερβαίνει το
ύψος της ζηµίας, διότι σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσµα θα είναι ο παράνοµος πλουτισµός του
γεωργού. Οµοίως, οι αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
τυχόν άλλες δηµόσιες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για τον ίδιο σκοπό από τον υπό εξέταση νόµο.

(89)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 (πριν από την τροποποίηση
που επέφερε το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου του 2002) (39)
και στα άρθρα 4 και 5 του νόµου αριθ. 185/92, οι οποίες προορίζονται για την αποζηµίωση των γεωργών
σε περίπτωση ζηµιών λόγω θεοµηνιών ή δυσµενών καιρικών συνθηκών, είναι δυνατό να θεωρηθούν συµβατές µε την κοινή αγορά βάσει, αντιστοίχως, του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, ως ενισχύσεις που προορίζονται για την επανόρθωση ζηµιών
που οφείλονται σε θεοµηνίες και δυσµενείς καιρικές που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες. Όσον

(38) Βλέπε υποσηµείωση 9.
(39) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόµου αριθ. 185/1992, όπου παρατίθενται τα είδη των ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 17
Σεπτεµβρίου του 2002 από το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου 2002 (άµεσες
επεµβάσεις υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα), το οποίο µετατράπηκε στο
νόµο αριθ. 256 της 13ης Νοεµβρίου 2002. Το εν λόγω µέτρο εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενίσχυσης NN 145/02 (πρώην N 636/02) και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης.
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αφορά τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν µετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
Ιταλία, οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν, ένα προς ένα, κάθε καιρικό φαινόµενο που δικαιολογεί
τη χορήγηση αποζηµιώσεων κατ' εφαρµογή του νόµου αριθ. 185/92, και να παρέχουν τα απαραίτητα
µετεωρολογικά στοιχεία προκειµένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να ασκήσει τον έλεγχο που προβλέπεται
στις παραγράφους 11.2.1 και 11.3.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών (40).

Ενισχύσεις υπέρ των συνεταιρισµών εµπορίας και µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων (άρθρο 3
του νόµου αριθ. 185/92)

(90)

Ο νόµος αριθ. 185/92 ορίζει ότι και οι συνεταιρισµοί εµπορίας και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
των οποίων τα έσοδα µειώθηκαν λόγω µειωµένων εισφορών των µελών τους ύστερα από θεοµηνίες, µπορούν να επωφεληθούν των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον εν λόγω νόµο (41). Η µείωση των εσόδων
πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 35 % του µέσου όρου των συνεισφορών και της παραγωγής που
διατέθηκε στο εµπόριο κατά τη διετία που προηγήθηκε.

(91)

Πριν από τη θέση σε ισχύ των νέων κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών ήταν πάγια τακτική της Επιτροπής να εγκρίνει τη χορήγηση ενισχύσεων αυτού του είδους προς συνεταιρισµούς εµπορίας και µεταποίησης (42). Η προσέγγιση της Επιτροπής βασιζόταν στην αρχή ότι, λόγω της µείωσης της παραγωγής
ύστερα από θεοµηνίες ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι γεωργοί ήταν αναγκασµένοι να µειώσουν τις
συνεισφορές στους συνεταιρισµούς στους οποίους ανήκαν και στους οποίους ανέθεταν την εµπορική
διάθεση των προϊόντων τους. Οι γεωργοί που είχαν πληγεί από θεοµηνίες υφίσταντο συνεπώς διπλό
πλήγµα: καταρχάς λόγω της καταστροφής των καλλιεργειών τους και, επιπλέον, λόγω των απωλειών των
συνεταιρισµών στους οποίους ανήκαν και στους οποίους διέθεταν την παραγωγή τους. Μάλιστα, οι εν
λόγω συνεταιρισµοί ήταν πιθανό να λειτουργούν µε ζηµία δεδοµένων των πάγιων εξόδων τους και των
µειωµένων συνεισφορών των µελών τους. Μετά τη θέση σε ισχύ των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών,
η Επιτροπή ακολούθησε αυτή την τακτική (43) βασιζόµενη στο σηµείο 11.3.8 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών σύµφωνα µε το οποίο: «Καταρχήν, οι ενισχύσεις της παρούσας ενότητας επιτρέπεται να
καταβάλλονται µόνον σε γεωργούς ή, εναλλακτικά, σε οργάνωση παραγωγών, της οποίας ο γεωργός είναι
µέλος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την πραγµατική ζηµία που
υπέστη ο γεωργός».

(92)

Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές επεσήµαναν ότι η ζηµία που υφίστανται οι
συνεταιρισµοί έχει άµεσες συνέπειες για τους παραγωγούς που ανήκουν σε αυτούς. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση για την εν λόγω ζηµία, όταν χορηγείται στον συνεταιρισµό, δεν δίδεται και στον παραγωγό.
Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις των ιταλικών αρχών, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της ζηµίας που υπέστη ο
παραγωγός, ο οποίος συνεισέφερε µειωµένη ποσότητα προϊόντων στον συνεταιρισµό, χωρίς η ζηµία να
αντισταθµίζεται από τα έσοδα που προέκυψαν από την εµπορική διάθεση των προϊόντων του. Οι ιταλικές
αρχές θεωρούν ότι η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης εγγυάται τον σεβασµό του σηµείου 11.3.8 των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, καθώς το ύψος της συνολικής ενίσχυσης (ήτοι της ενίσχυσης που
χορηγείται απευθείας στον γεωργό και της ενίσχυσης που δίδεται στον συνεταιρισµό για λογαριασµό του
γεωργού, για την κάλυψη δικών του εξόδων) δεν υπερβαίνει την πραγµατική ζηµία που υπέστη ο γεωργός.

(93)

Από τις ανωτέρω παραγράφους προκύπτει ότι δεν δικαιολογείται ο αποκλεισµός από τις παρεµβάσεις που
προβλέπει ο νόµος των συνεταιρισµών µεταποίησης και εµπορίας που επωφελήθηκαν τέτοιου είδους ενισχύσεων για λογαριασµό των µελών τους, λαµβάνοντας τις ενισχύσεις που θα µπορούσαν να είχαν
χορηγηθεί απευθείας στους παραγωγούς.

(40) Στο σηµείο 11.2.1 ορίζεται: «… η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί τις προτάσεις χορήγησης ενισχύσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β), κατά περίπτωση …». Στο σηµείο 11.3.1 ορίζεται: «Για να έχει η Επιτροπή τη
δυνατότητα να αξιολογεί παρόµοια καθεστώτα ενισχύσεων, οι κοινοποιήσεις µέτρων ενίσχυσης για την αντιστάθµιση ζηµιών
που προκαλούνται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες πρέπει να περιλαµβάνουν µεταξύ των δικαιολογητικών τα κατάλληλα
µετεωρολογικά στοιχεία».
(41) Πενταετή δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, το ύψος των οποίων υπολογίζεται βάσει των πάγιων εξόδων διαχείρισης και του ποσοστού µείωσης των εσόδων. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 36 στοιχείο ε) της παρούσας απόφασης.
(42) Βλέπε για παράδειγµα τις ενισχύσεις αριθ. N 877/95 και αριθ. N 435/95.
(43) Βλέπε για παράδειγµα: N 679/2001 (Ιταλία-Μπολζάνο)· N 250/2002 (Ιταλία-Μπολζάνο)· N 301/2002 (Ιταλία-Τρέντο).
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Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 (πριν από την τροποποίηση που επήλθε µε το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου
2002) (44) του νόµου 185/92, οι οποίες χορηγούνται για την αποζηµίωση των συνεταιρισµών µεταποίησης
και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων που έχουν υποστεί ζηµία λόγω θεοµηνιών και δυσµενών καιρικών
συνθηκών, εφόσον συνάδουν προς τις διατάξεις του σηµείου 11.3.8 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών και χορηγήθηκαν στους συνεταιρισµούς για λογαριασµό των παραγωγών που ανήκουν σε αυτούς
αντί της απευθείας χορήγησης ενισχύσεων στους γεωργούς, µπορούν να θεωρηθούν συµβατές µε την κοινή
αγορά βάσει, αντιστοίχως, του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της συνθήκης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που θα χορηγηθούν µετά την κοινοποίηση της
παρούσας απόφασης στην Ιταλία, οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν, κατά περίπτωση, κάθε µεµονωµένη ενίσχυση που χορηγείται, προκειµένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να ελέγχει προσεκτικά αυτό το
είδος ενισχύσεων, σύµφωνα µε την πάγια τακτική της (45).

Ενισχύσεις για την καταπολέµηση των επιζωοτιών (άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92)
(95)

Το άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92 επιτρέπει γενικά στις κοινοπραξίες παραγωγών να συνεισφέρουν στην
ενίσχυση του εισοδήµατος των κτηνοτροφικών µονάδων που επλήγησαν από κάποια ζωονόσο. Ο καθορισµός του τρόπου υλοποίησης αυτών των παρεµβάσεων θα γίνει µέσω διατάγµατος του υπουργείου Γεωργίας. Μέσω του διατάγµατος αυτού, θα θεσπιστεί επίσης η χορήγηση άµεσων και απευθείας ενισχύσεων
προς τους εν λόγω γεωργούς, καθώς ο νόµος αριθ. 185/92 δεν αναφέρεται στο θέµα αυτό. Για τον λόγο
αυτό, το άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92 συνιστά κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης.

Υπουργικό διάταγµα αριθ. 100460 της 18ης Μαρτίου 1993
(96)

Το διάταγµα περιέχει τις εκτελεστικές διατάξεις για την εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται µε γενικό
τρόπο από το άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92 και συνεπώς εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(97)

Μετά τη θέση σε ισχύ των νέων κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον
τοµέα της γεωργίας, προκειµένου να εγκριθούν, βάσει του σηµείου 11.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών, οι ενισχύσεις που προορίζονται για την καταπολέµηση των ζωονόσων πρέπει να πληρούν τις
τέσσερις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(98)

1. οι ασθένειες πρέπει να αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. Πρέπει να υπάρχουν κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, προβλεπόµενες είτε από το νόµο είτε από διοικητική πράξη, που να επιβάλλουν στις αρµόδιες εθνικές
αρχές να αντιµετωπίσουν την εν λόγω ασθένεια, είτε µέσω της οργάνωσης µέτρων για την εξάλειψή της,
και τα µέτρα ενίσχυσης θα γίνονται δεκτά µόνον στο πλαίσιο του κατάλληλου προγράµµατος πρόληψης,
ελέγχου και εξάλειψης της ασθένειας που υλοποιείται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (σηµείο
11.4.2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών)·

(99)

2. οι στόχοι των µέτρων ενίσχυσης πρέπει να είναι προληπτικοί ή αντισταθµιστικοί ή συνδυασµός των δύο
(σηµείο 11.4.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών)·

(100) 3. οι ενισχύσεις πρέπει να συµβιβάζονται µε τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στην κοινοτική κτηνια-

τρική νοµοθεσία (σηµείο 11.4.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών)·

(101) 4. µπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε ποσοστό µέχρι 100 % των πραγµατικών δαπανών εφόσον δεν υπάρχει

υπεραντιστάθµιση (σηµείο 11.4.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών).

(44) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόµου 185/1992, όπου παρατίθενται τα είδη των ενισχύσεων
που χορηγούνται υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, έχει αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 17 Σεπτεµβρίου
του 2002 από το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου 2002 (άµεσες επεµβάσεις υπέρ
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόµενα), το οποίο µετατράπηκε στο νόµο αριθ.
256 της 13ης Νοεµβρίου 2002. Το εν λόγω µέτρο εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενίσχυσης NN 145/02 (πρώην N636/02) και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης.
45
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(102) Επιπλέον, σύµφωνα µε τις νέες κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές, και ειδικότερα µε την παράγραφο

11.2.2, προκειµένου να αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση, αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης τυχόν
οφειλόµενες πληρωµές. π.χ. βάσει ασφαλιστικών συµβολαίων.

(103) Οι ενισχύσεις στις οποίες αναφέρεται το προεδρικό διάταγµα χορηγούνται αποκλειστικά σε περιπτώσεις

ζωονόσων για τις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικό πρόγραµµα εξάλειψης βάσει του νόµου αριθ. 218 της
2ας Ιουνίου 1988, ο οποίος προβλέπει µέτρα για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού και άλλων
ζωονόσων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται µόνον για την περίοδο αναµονής λόγω της υποχρεωτικής σφαγής
των ζώων, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι ή τους τρεις µήνες. Ο σκοπός της ενίσχυσης είναι αντισταθµιστικός, καθώς χορηγείται για την αποζηµίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήµατος που
υφίστανται ως αποτέλεσµα της υποχρεωτικής σφαγής των ζώων τους στο πλαίσιο των προγραµµάτων εκρίζωσης της νόσου. Τα µέτρα συνάδουν µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία. ∆εν φαίνεται πιθανό η ενίσχυση να οδηγήσει σε υπεραντιστάθµιση, καθώς η κρατική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 40 % της µεικτής
εµπορεύσιµης παραγωγής των ζώων που θανατώθηκαν.

(104) Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές διαβεβαίωσαν επίσης ότι, σε κάθε µελλο-

ντική εφαρµογή του µέτρου, θα διασφαλίζουν την αποφυγή υπεραντιστάθµισης λόγω σώρευσης της εν
λόγω ενίσχυσης µε άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για τον ίδιο σκοπό και ότι τυχόν εκκρεµούσες πληρωµές στο πλαίσιο ασφαλιστικών συµβολαίων θα αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης.

(105) Από τις ανωτέρω παραγράφους προκύπτει ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το Π.∆. αριθ. 100460

δεν αντιβαίνουν στις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Κρίνονται επίσης συµβατές µε την κοινή αγορά βάσει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.

Ενισχύσεις για πρωτοβουλίες ενεργητικής προστασίας (άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92)
(106) Το άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92 προβλέπει κρατική συνεισφορά σε ποσοστό 80 % για την κάλυψη

των επιλέξιµων δαπανών για επενδύσεις που αφορούν πρωτοβουλίες ενεργητικής προστασίας, όπως δίχτυα
για προστασία από το χαλάζι, και σε ποσοστό 50 % για την κάλυψη των επιλέξιµων δαπανών για τη διαχείριση και τη συντήρηση των µέσων προστασίας που τέθηκαν σε λειτουργία στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων. Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην πρόληψη των ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενείς καιρικές
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ιταλικές
αρχές, οι εν λόγω επενδύσεις είναι εναλλακτικές των πρωτοβουλιών παθητικής προστασίας (ασφάλιση) στις
περιπτώσεις που η επένδυση αυτού του είδους είναι πλεονεκτική και οικονοµικά συµφέρουσα σε σχέση µε
την αντίστοιχη δαπάνη για την παθητική προστασία.

(107) Ανεξαρτήτως του σκοπού τους, οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 δεν µπορούν να αξιολογη-

θούν βάσει των κανόνων που τίθενται στο σηµείο 11 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε
τις ενισχύσεις για την αντιστάθµιση ζηµιών στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα γεωργικής παραγωγής. Οι
εν λόγω κανόνες διέπουν αποκλειστικά τις εκ των υστέρων αντισταθµιστικές ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται µετά την επέλευση του έκτακτου γεγονότος, καθώς και τις εκ των προτέρων ενισχύσεις για την
κάλυψη των ασφαλίστρων για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι τέτοιου είδους κινδύνων. Στους προαναφερθέντες κανόνες δεν περιέχονται διατάξεις σχετικά µε τις ενισχύσεις για πρωτοβουλίες ενεργητικής προστασίας, όπως αυτές που περιγράφουν οι ιταλικές αρχές στο άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92.

(108) Προκύπτει συνεπώς ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το υπό εξέταση άρθρο πρέπει να αξιολογη-

θούν υπό το πρίσµα των διατάξεων που ισχύουν για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για επενδύσεις στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, δηλαδή για επενδύσεις που γίνονται στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής,
οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2000 διέπονται από το σηµείο 4.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών.

(109) Πιο συγκεκριµένα, στο σηµείο 4.1.1.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών ορίζεται ότι η επένδυση

θα πρέπει να επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: τη µείωση του κόστους
παραγωγής, τη βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφύλαξη και
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων
ή την προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης. Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που δεν επιδιώκουν κάποιον από τους στόχους αυτούς, ιδίως οι επενδύσεις για απλές επενδύσεις αντικατάστασης, οι οποίες µε κανένα τρόπο δεν βελτιώνουν τις συνθήκες γεωργικής παραγωγής, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι διευκολύνουν την ανάπτυξη του τοµέα και εποµένως δεν εµπίπτουν στην παρέκκλιση που
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.
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(110) Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.2, το µέγιστο ποσοστό δηµόσιας στήριξης, εκφραζόµενο ως µέγεθος επι-

λέξιµης επένδυσης, περιορίζεται σε ανώτατο όριο 40 % ή 50 % στις µειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη (46). Εντούτοις, στην περίπτωση
επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από νέους γεωργούς εντός πενταετίας από την εγκατάσταση τους, το
µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε 45 % ή 55 % σε µειονεκτικές περιοχές.

(111) Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.3, ενίσχυση για επενδύσεις µπορεί να χορηγείται µόνο σε γεωργικές εκµεταλ-

λεύσεις η οικονοµική βιωσιµότητα των οποίων µπορεί να αποδειχθεί µετά από αξιολόγηση των προοπτικών
της εκµετάλλευσης (47) και στις οποίες ο γεωργός διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. Η εκµετάλλευση πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την
καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις όταν οι επενδύσεις γίνονται µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα νέα
θεσπιζόµενα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων,
θα µπορεί να χορηγείται ενίσχυση για την επίτευξη αυτών των νέων προτύπων.

(112) Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.4 δεν χορηγείται ενίσχυση για επενδύσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση

της παραγωγής προϊόντων τα οποία δεν µπορούν να βρουν κανονικές διεξόδους στην αγορά. Η ύπαρξη
κανονικών διεξόδων στην αγορά θα πρέπει να εκτιµάται στο κατάλληλο επίπεδο από την άποψη των σχετικών προϊόντων, του τύπου των επενδύσεων, και των υπαρχουσών και αναµενόµενων ικανοτήτων παραγωγής. Λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της παραγωγής ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης στο
πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. Εάν, στο πλαίσιο µιας κοινής οργάνωσης αγοράς, υφίστανται
περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της κοινοτικής στήριξης σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών, εκµεταλλεύσεων ή µεταποιητικών µονάδων, δεν επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισµών ή ορίων.

(113) Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.5 οι επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν: την ανέγερση ή

απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων· νέα µηχανήµατα και εξοπλισµό (48), συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών· γενικά έξοδα, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες
για µελέτες σκοπιµότητας, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών, σε ποσοστό µέχρι 12 % των
δαπανών που προαναφέρθηκαν· αγορά γης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων αµοιβών, φόρων και
δαπανών µεταγραφής. Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.8, οι ανώτατες επιλέξιµες προς στήριξη δαπάνες δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το όριο για το σύνολο των επιλέξιµων προς στήριξη επενδύσεων που έχει καθοριστεί
από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη.

(114) Σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1.9, η Επιτροπή θα εφαρµόσει επίσης αναλογικά τους κανόνες της παρούσας

ενότητας στις επενδύσεις σε πρωτογενή γεωργική παραγωγή, οι οποίες δεν πραγµατοποιούνται από γεωργούς, παραδείγµατος χάρη, όταν ο εξοπλισµός αγοράζεται από οµάδα παραγωγών για κοινή χρήση.

(115) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόµου 185/92 ορίζονται γενικά ως επενδύσεις για πρω-

τοβουλίες ενεργητικής προστασίας, οι οποίες υλοποιούνται εναλλακτικά προς την παθητική προστασία
(ασφάλιση). Οι ιταλικές αρχές κλήθηκαν να παράσχουν διευκρινίσεις και παραδείγµατα των επενδύσεων
που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές
έδωσαν µόνον ένα γενικό παράδειγµα των εν λόγω επενδύσεων, δηλαδή τα δίχτυα για προστασία από το
χαλάζι, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπήρξαν τέτοιου είδους επενδύσεις λόγω έλλειψης της αναγκαίας τεχνολογίας.

(46) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/
2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 70).
(47) Ενίσχυση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες δεν επιτρέπεται να χορηγείται, εκτός εάν
η εν λόγω ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.
48
( ) Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όταν
πληρούνται ταυτόχρονα οι εξής τέσσερις όροι: υπάρχει δήλωση του πωλητή, η οποία πιστοποιεί την ακριβή προέλευση του
εξοπλισµού και βεβαιώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισµός δεν έχει ήδη λάβει εθνική ή κοινοτική ενίσχυση· η αγορά του εξοπλισµού αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτηµα για το πρόγραµµα ή το έργο ή επιβάλλεται από έκτακτες περιστάσεις (δεν υπάρχει
διαθέσιµος νέος εξοπλισµός στις απαιτούµενες προθεσµίες, ώστε απειλείται η καλή υλοποίηση του έργου)· µειώνεται το
κόστος (και κατά συνέπεια το ποσό της ενίσχυσης) σε σχέση µε το κόστος του ιδίου εξοπλισµού σε καινουργή κατάσταση,
ενώ διατηρείται ταυτόχρονα καλή σχέση κόστους/οφέλους. Τα τεχνικά ή/και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του µεταχειρισµένου εξοπλισµού που αγοράζεται πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου.
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(116) Η χορήγηση της υπό εξέτασης ενίσχυσης δεν υπόκειται σε καµία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις

της παραγράφου 4.1.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Υπενθυµίζεται επίσης ότι το άρθρο 8
του νόµου αριθ. 185/92 θέτει για τις εν λόγω επενδύσεις το ανώτατο όριο του 80 % για τις ενισχύσεις.
Για τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, η Επιτροπή επιτρέπει τις ενισχύσεις σε ποσοστό έως 40 %
για τις επενδύσεις στις κανονικές ζώνες και έως 50 % στις µειονεκτικές περιοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 17
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999. Το ποσοστό του 80 % που έχουν θέσει οι ιταλικές αρχές υπερβαίνει συνεπώς το ανώτατο όριο που έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

(117) Η Επιτροπή θεωρεί, ωστόσο, ότι η προβλεπόµενη ενίσχυση µέχρι το ποσοστό του 80 % των δαπανών που

σχετίζονται µε τις πρωτοβουλίες για την ενεργητική προστασία που προβλέπονται από το άρθρο 8 του
νόµου αριθ. 185/92 δεν µπορεί να επωφεληθεί των παρεκκλίσεων του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης, και είναι συνεπώς ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά.

(118) Το άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92 θεσπίζει επίσης µία ενίσχυση µέχρι το ποσοστό του 50 % των επι-

λέξιµων δαπανών για τη διαχείριση και τη συντήρηση του εξοπλισµού που χρηµατοδοτήθηκε µέσω των ενισχύσεων που αναφέρονται ανωτέρω. Στην επιστολή της στις 19 Απριλίου 2000 η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να αιτιολογήσουν τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης, η οποία φαινόταν να καλύπτει λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν κανονικά τις ίδιες τις εκµεταλλεύσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας
τους. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές απάντησαν ότι η προβλεπόµενη
ενεργητική προστασία είχε συλλογικό χαρακτήρα και οι σχετικές πρωτοβουλίες υλοποιούνταν από κοινοπραξίες ή άλλους φορείς. Οι σχετικές δαπάνες δεν ενέπιπταν στην ίδια κατηγορία µε αυτές που βάρυναν τις
µεµονωµένες εκµεταλλεύσεις. Η ενίσχυση σε ποσοστό 50 % προβλέφθηκε κατ' αναλογία προς την κρατική
συνεισφορά για τις ασφαλιστικές συµβάσεις.

(119) Η απάντηση των ιταλικών αρχών επιβεβαιώνει ότι η συνεισφορά του 50 % προορίζεται ουσιαστικά για την

κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισµού προστασίας έναντι των δυσµενών καιρικών
συνθηκών, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία χάρη στις προαναφερθείσες επενδύσεις. Το γεγονός ότι η ενίσχυση χορηγείται σε κοινοπραξίες, οι οποίες αναλαµβάνουν τη διαχείρισή της, είναι άνευ σηµασίας καθώς
τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης είναι οι αγρότες, οι οποίοι επωφελούνται από τον σχετικό εξοπλισµό.
Πρόκειται συνεπώς για µία ενίσχυση η οποία έχει απλώς ως στόχο την ανακούφιση των αγροτών από τα
συνήθη λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται µε την καθηµερινή διαχείριση της εκµετάλλευσής τους (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για τη συντήρηση του εξοπλισµού και των επενδύσεων) για όλη τη διάρκεια
της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις µέσω των οποίων καλύπτονται δαπάνες που βαρύνουν κανονικά τον γεωργό
είναι εξ ορισµού ενισχύσεις λειτουργίας (49) ή ενισχύσεις που απλώς παρέχουν βραχυπρόθεσµο οικονοµικό
πλεονέκτηµα. Πρόκειται για ενισχύσεις χωρίς διαρθρωτικές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου, οι οποίες
δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ενισχύσεις που προωθούν την ανάπτυξη ορισµένων δραστηριοτήτων ή
ορισµένων οικονοµικών τοµέων. Συµπεραίνεται συνεπώς ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν είναι δυνατό να επωφεληθούν καµίας εκ των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, και
είναι συνεπώς ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.

(120) Με την επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000 και εν συνεχεία µε την επιστολή τους τον Νοέµβριο του

2003, οι ιταλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ουδέποτε χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 8 του νόµου 185/92.

Ενισχύσεις για ασφαλιστικές συµβάσεις (Π.∆. αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 για την αντικατάσταση του άρθρου 9 του νόµου 185/92)
(121) Το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/92 θέτει τους όρους υπό τους οποίους το Εθνικό Ταµείο Αλληλεγγύης

χορηγεί ενισχύσεις για την κάλυψη των ασφαλίστρων.

(122) Στην επιστολή τους της 20ής Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι το άρθρο 9 του νόµου

αριθ. 185/92 σχετικά µε τα επιδοτούµενα ασφαλιστικά προγράµµατα αντικαταστάθηκε από το Π.∆. αριθ.
324 της 17ης Μαΐου 1996 (διατάξεις που αντικαθιστούν το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/92 της 14ης
Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε την επιδοτούµενη γεωργική ασφάλιση).

(49) Βλέπε απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουνίου 1995 στην υπόθεση T-459/93 (Siemens SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 1995, Ι-1675) και σηµείο 3.5 των κατευθυντήριων γραµµών.
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(123) Σύµφωνα µε τις ιταλικές αρχές, το διάταγµα εκδόθηκε για τη συµµόρφωση της ιταλικής νοµοθεσίας στον

τοµέα της επιδοτούµενης ασφάλισης µε την κοινοτική νοµοθεσία. Το Π.∆. 324/96 θεσπίζει ρητές διατάξεις
σχετικά µε τις επιδοτούµενες ασφαλιστικές συµβάσεις. Η κρατική συνεισφορά για τον σκοπό αυτό µπορεί
να ανέλθει σε 65 % στις περιοχές υψηλού κινδύνου από κλιµατολογική άποψη.

(124) Ειδικότερα, το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Π.∆. αριθ. 324 της 1ης Μαΐου 1996 προβλέπει τρία είδη

συµβάσεων που είναι δυνατό να αφορούν:

α) αποζηµίωση για ζηµίες που έχουν προκληθεί σε συγκεκριµένες καλλιέργειες λόγω χαλαζόπτωσης,
πάγου, παγετού ή άλλων δυσµενών καιρικών συνθηκών [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)]·
β) αποζηµίωση των ζηµιών που έχουν υποστεί οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή συγκεκριµένες καλλιέργειες
λόγω του συνόλου των δυσµενών καιρικών φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας
της παραγωγής σε βαθµό µεγαλύτερο από τον αναµενόµενο στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού κινδύνου.
Οι συµβάσεις είναι επίσης δυνατό να αφορούν τις απώλειες λόγω ασθενειών των φυτών, εφόσον αυτές
συνδέονται άµεσα µε κάποιο δυσµενές καιρικό φαινόµενο, ζηµία ως προς την ποιότητα, αλλά και ζηµία
λόγω ζωονόσων [άρθρο 1 παράγραφος 2, στοιχείο β)]·
γ) αποζηµίωση των ζηµιών που έχουν υποστεί οι κύριες καλλιέργειες των γεωργικών εκµεταλλεύσεων λόγω
του συνόλου των δυσµενών καιρικών φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας της
παραγωγής σε βαθµό µεγαλύτερο από τον αναµενόµενο στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού κινδύνου
[άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)].

(125) Στο Π.∆. αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 δεν γίνεται καµία αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να

πληρούν τα διάφορα είδη ασφαλιστικών συµβάσεων προκειµένου να χορηγηθεί η εν λόγω ενίσχυση (50).
Όσον αφορά τον συνήθη επιχειρηµατικό κίνδυνο [όπως αυτός προσδιορίζεται στις συµβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του Π.∆.], στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου
2000 οι ιταλικές αρχές σηµειώνουν ότι αυτός ορίζεται γενικά σε 10-15 %. Βάσει αυτής της διευκρίνισης
και της διατύπωσης του Π.∆., είναι πιθανό όλες οι προαναφερθείσες συµβάσεις να αφορούν ασφαλιστική
κάλυψη που να µην καλύπτει και τον κίνδυνο θεοµηνιών βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β),
ή γεγονότων που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη σχετική
διατύπωση, όλα τα είδη συµβάσεων που περιέχονται στο διάταγµα 324/96 θα µπορούσαν να επωφεληθούν
της προβλεπόµενης ενίσχυσης µέχρι του ποσοστού του 50 % (65 % σε περιοχές υψηλού κλιµατολογικού
κινδύνου).

(126) Επίσης, το Π.∆. αναφέρεται αποκλειστικά στα ανώτατα όρια της ενίσχυσης που το κράτος µπορεί να

χορηγήσει για την κάλυψη των ασφαλίστρων, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τα µέγιστα ποσά
των ενισχύσεων που είναι δυνατό να χορηγηθούν στις περιπτώσεις αυτές. Το διάταγµα δεν κάνει καµία αναφορά σε ενδεχόµενη σώρευση µε ενισχύσεις µε παρόµοιο σκοπό που χορηγούνται σε περιφερειακό ή επαρχιακό επίπεδο από κρατικά κονδύλια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό του 50 % (ή του 65 %) που
ορίζει το διάταγµα να υπερβεί το ποσό που θεωρείται αποδεκτό —εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για αυτό το είδος ενισχύσεων— βάσει των κοινοτικών διατάξεων.

(127) Μετά τη θέση σε ισχύ των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, οι ενισχύσεις για ασφαλιστικές συµβάσεις

αξιολογούνται βάσει του σηµείου 11.5 (ενίσχυση για την πληρωµή ασφαλίστρων), όπου αναφέρεται ότι ως
εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση µε την πληρωµή εκ των υστέρων αποζηµίωσης για απώλειες που προκαλούνται από θεοµηνίες, ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει καθεστώτα ενισχύσεων για να ενθαρρύνουν
τους γεωργούς να αποκτούν ασφαλιστική κάλυψη έναντι παρόµοιων γεγονότων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε
το σηµείο 11.5.1, είναι πάγια πολιτική της Επιτροπής να επιτρέπει ενισχύσεις σε ποσοστό µέχρι 80 % του
κόστους των ασφαλίστρων για την κάλυψη έναντι απωλειών που προκαλούνται από θεοµηνίες και έκτακτα
γεγονότα, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου 11.2 ανωτέρω, και από δυσµενή κλιµατικά γεγονότα, τα οποία µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο 11.3.

(50) Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου του 2000 οι ιταλικές αρχές εξήγησαν ότι η βασική διαφορά µεταξύ των τριών ειδών
ασφαλιστικής κάλυψης συνίσταται στο γεγονός ότι οι συµβάσεις της κατηγορίας α) καλύπτουν τους κινδύνους µεµονωµένων έκτακτων γεγονότων σε µεµονωµένες καλλιέργειες, αυτές της κατηγορίας β) καλύπτουν τους κινδύνους περισσοτέρων
έκτακτων γεγονότων σε µεµονωµένες καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις, ενώ οι συµβάσεις της κατηγορίας γ) καλύπτουν τους
κινδύνους περισσοτέρων έκτακτων γεγονότων σε διάφορες καλλιέργειες.
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(128) Εφόσον η ασφάλιση καλύπτει και άλλες απώλειες που οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή σε

φυτικές και ζωικές ασθένειες, το ύψος της ενίσχυσης περιορίζεται σε 50 % του κόστους των ασφαλίστρων.
Η Επιτροπή εξετάζει κατά περίπτωση και άλλα µέτρα ενίσχυσης όσον αφορά την ασφάλιση έναντι θεοµηνιών και έκτακτων γεγονότων, ιδίως τα καθεστώτα αντασφάλισης και άλλα µέτρα ενίσχυσης που αποσκοπούν στην υποστήριξη των παραγωγών σε ζώνες ιδιαιτέρως υψηλού κινδύνου.

(129) Στο σηµείο 11.5.3 ορίζεται εξάλλου ότι οι ενισχύσεις για την πληρωµή ασφαλίστρων δεν επιτρέπεται να

αποτελούν φραγµό στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αυτό θα συνέβαινε,
για παράδειγµα, εάν η δυνατότητα παροχή ασφαλιστικής κάλυψης περιοριζόταν σε µία και µόνη εταιρεία ή
όµιλο εταιρειών ή εάν όρος της ενίσχυσης ήταν ότι η ασφαλιστική σύµβαση πρέπει να συνάπτεται µε εταιρεία εγκατεστηµένη στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.

(130) Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω διατάξεων, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες

γραµµές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα όπως ο παγετός, το χαλάζι, ο πάγος, η βροχή ή η ξηρασία µπορούν
να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης
µόνον εφόσον αφορούν απώλειες ίσες µε 30 % τουλάχιστον (20 % στις µειονεκτικές περιοχές) της κανονικής παραγωγής, υπολογισθείσας βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι ίδιες οι κατευθυντήριες γραµµές.
Βάσει των κριτηρίων αυτών, οι ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν αποκλειστικά τις θεοµηνίες, κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και καιρικά φαινόµενα όπως παγετός, χαλάζι, βροχή
κ.λπ. που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι
δυνατό να λάβουν ενίσχυση έως και 80 %. Οι συµβάσεις που καλύπτουν, εκτός από τους προαναφερθέντες
και άλλους κινδύνους οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) µπορούν συνεπώς να επωφεληθούν ενίσχυσης έως το
ποσοστό του 50 %. Οι ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν ζηµίες λόγω γεγονότων που δεν µπορούν
να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν είναι επιλέξιµες για
τη χορήγηση ενίσχυσης (51).

(131) Οι προαναφερθείσες συµβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Π.∆. αριθ. 324 της

17ης Μαΐου 1996 πρέπει ωστόσο να εξετασθούν υπό το πρίσµα των διατάξεων του σηµείου 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Κάθε είδος ασφαλιστικής σύµβασης αξιολογείται χωριστά.

Συµβάσεις βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)
(132) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Π.∆. 324/96, µπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις

για την πληρωµή των ασφαλίστρων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συµβάσεων που καλύπτουν τις ζηµίες που
υφίστανται συγκεκριµένες καλλιέργειες λόγω χαλαζόπτωσης, πάγου ή άλλων δυσµενών καιρικών συνθηκών.
∆εν αναφέρονται οι θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2,
στοιχείο β), της συνθήκης. Όσον αφορά τα δυσµενή καιρικά φαινόµενα, το άρθρο δεν διευκρινίζει εάν οι
υπό εξέταση ασφαλιστικές συµβάσεις καλύπτουν κινδύνους που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξοµοιωθούν προς τις θεοµηνίες που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης
(απώλειες ύψους 30 % τουλάχιστον στις κανονικές περιοχές· 20 % στις µειονεκτικές). Πράγµατι, η νοµοθεσία δεν προσδιορίζει το κατώτατο όριο της ζηµίας που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν
λόγω ενίσχυσης. Προκύπτει συνεπώς ότι, βάσει του άρθρου 1 εδάφιο 2 στοιχείο α) οι γεωργοί µπορούν να
λάβουν ενισχύσεις για την πληρωµή των ασφαλίστρων που αφορούν την κάλυψη έναντι οποιουδήποτε κλιµατολογικού κινδύνου, ανεξαρτήτως του ύψους των ζηµιών που υπέστησαν.

(133) Προκειµένου να διασαφηνισθεί το ζήτηµα αυτό, στην επιστολή της στις 19 Απριλίου 2000, η Επιτροπή

ζήτησε ρητά από τις ιταλικές αρχές να διευκρινίσουν εάν οι ενισχύσεις που προβλέπονται για αυτό το είδος
συµβάσεων αφορούν ασφαλιστική κάλυψη έναντι χαλαζόπτωσης, παγετού και άλλων δυσµενών καιρικών
φαινοµένων, ανεξαρτήτως του ύψους της ζηµίας που προκαλούν τα εν λόγω γεγονότα, ή εάν η αποζηµίωση χορηγείται µόνον όταν η ζηµία υπερβαίνει κάποιο κατώτατο όριο. Στην επιστολή τους στις 20
Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ασφαλιστικών
προϊόντων και της ελεύθερης σύναψης συµβάσεων, δεν ήταν δυνατό να ορισθεί κατώτατο όριο ζηµιών για
τη χορήγηση αποζηµίωσης. Βάσει εµπειρικών στοιχείων που προκύπτουν από την εξέταση των ασφαλιστικών συµβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί, προκύπτει ότι το σύνηθες κατώτατο όριο ζηµιών ανέρχεται σε
10-15 %.

(51) Σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν προηγουµένως, αυτές οι ασφαλιστικές συµβάσεις ήταν δυνατό να λάβουν σταδιακά
µειούµενη ενίσχυση µέχρι το ποσοστό του 30 %, σε συνολικό διάστηµα δέκα ετών. Βλέπε απόφαση σχετικά στην υπόθεση C
12/A/95.
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(134) Ελλείψει πιο λεπτοµερούς απάντησης και λοιπών στοιχείων εκ µέρους των ιταλικών αρχών, προκύπτει ότι η

χορήγηση των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Π.∆. 324/96 δεν υπόκειται
σε καµία ειδική προϋπόθεση και ότι οι εν λόγω ενισχύσεις µπορούν θεωρητικά να χορηγούνται για κάθε
είδους ασφάλιση που καλύπτει δυσµενή καιρικά φαινόµενα, ανεξαρτήτως του ύψους της ζηµίας που προκαλείται από το εκάστοτε γεγονός.

(135) Συνεπώς, αυτή η ρύθµιση δεν συνάδει, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, µε τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας

που προβλέπονται στο σηµείο 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Από την άποψη αυτή, και
εφόσον οι ασφαλιστικές συµβάσεις δεν καλύπτουν επιπλέον απώλειες που οφείλονται σε θεοµηνίες ή
έκτακτα γεγονότα σύµφωνα µε το σηµείο 11.2, και δυσµενείς καιρικές συνθήκες που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, οι ενισχύσεις
δεν µπορούν να εγκριθούν. Εάν οι συµβάσεις καλύπτουν επίσης απώλειες που οφείλονται στα προαναφερθέντα γεγονότα είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις µέχρι ποσοστό 50 % του κόστους των
ασφαλίστρων.

Συµβάσεις βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

(136) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Π.∆. 324/96 αφο-

ρούν τις ασφαλιστικές συµβάσεις για την κάλυψη των ζηµιών που οφείλονται σε περισσότερα του ενός καιρικά φαινόµενα, τα οποία έχουν «µεγαλύτερες από τις συνήθεις» επιπτώσεις στην αξία της παραγωγής. ∆εν
γίνεται καµία αναφορά σε θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης. Προκειµένου να εξακριβωθεί εάν οι εν λόγω ασφαλιστικές συµβάσεις
πληρούν τις προϋποθέσεις του σηµείου 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών είναι, ωστόσο, απαραίτητο να εξετασθεί εάν αυτές αφορούν δυσµενή καιρικά φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς
θεοµηνίες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β).

(137) Προκειµένου να διασαφηνισθεί το ζήτηµα αυτό, στην επιστολή της στις 19 Απριλίου 2000, η Επιτροπή

ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να προσδιορίσουν τη σηµασία της φράσης «µεγαλύτερες από τις συνήθεις»,
καθώς η εν λόγω προϋπόθεση δεν ποσοτικοποιείται ούτε στον νόµο ούτε στην εγκύκλιο. Στην επιστολή
της 20ής Νοεµβρίου 2000 οι ιταλικές αρχές εξήγησαν ότι η φράση «µεγαλύτερες από τις συνήθεις» σηµαίνει ότι αποζηµίωση χορηγείται µόνον όταν οι ζηµίες υπερβαίνουν ένα καθορισµένο όριο που ισούται µε
τον συνήθη επιχειρηµατικό κίνδυνο που βαρύνει αποκλειστικά τον παραγωγό. Σύµφωνα µε τις ιταλικές
αρχές, ο εν λόγω συνήθης επιχειρηµατικός κίνδυνος κυµαίνεται σε γενικές γραµµές µεταξύ 10 % — 15 %,
παρόλο που ορισµένες ασφαλιστικές συµβάσεις ενδέχεται να θέτουν υψηλότερα όρια προκειµένου να περιορισθεί το κόστος. Ωστόσο, κανένα έγγραφο δεν περιέχει ειδικές διατάξεις ως προς αυτό.

(138) Ελλείψει πιο συγκεκριµένων στοιχείων και περαιτέρω πληροφοριών εκ µέρους των ιταλικών αρχών, τα και-

ρικά φαινόµενα που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές συµβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του Π.∆. 324/96, δεν είναι συνεπώς δυνατό να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) καθώς δεν
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο σηµείο 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών. Από την άποψη αυτή, και εφόσον οι ασφαλιστικές συµβάσεις δεν καλύπτουν επιπλέον απώλειες
που οφείλονται σε θεοµηνίες ή έκτακτα γεγονότα σύµφωνα µε το σηµείο 11.2, και δυσµενείς καιρικές
συνθήκες που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο 11.3 των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών, οι ενισχύσεις δεν µπορούν να εγκριθούν. Εάν οι συµβάσεις καλύπτουν επίσης
απώλειες που οφείλονται στα προαναφερθέντα γεγονότα, είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις µέχρι
ποσοστό 50 % του κόστους των ασφαλίστρων.

(139) Το Π.∆. 324/96 αναφέρει ότι η κρατική ενίσχυση για τα ασφάλιστρα ανέρχεται σε 50 % των συνολικών

επιλέξιµων δαπανών και υπολογίζεται όπως εξηγείται στην παράγραφο 47 ανωτέρω. Η εν λόγω ενίσχυση
µπορεί να φτάσει έως και το 65 % για τις περιοχές υψηλού κλιµατολογικού κινδύνου. ∆εν παρέχεται καµία
ένδειξη όσον αφορά το µέγιστο ποσοστό που µπορεί να φτάσει η ενίσχυση σε περίπτωση σώρευσης µε
άλλες κρατικές ενισχύσεις.
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(140) Στην επιστολή της στις 19 Απριλίου 2000 η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να διευκρινίσουν το µέγι-

στο ύψος των χορηγούµενων ενισχύσεων. Στην επιστολή τους στις 20 Νοεµβρίου 2000, οι ιταλικές αρχές
απάντησαν ότι η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 50 %, και µπορεί να φτάσει και το 65 % στις περιοχές
υψηλού κλιµατολογικού κινδύνου. Γενικά, η κρατική ενίσχυση κυµαίνεται από 30 % έως 40 %. Στις
(λιγοστές, όπως υποστηρίζουν οι ιταλικές αρχές) περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται περιφερειακή ενίσχυση, όπως συµβαίνει στην επαρχία του Τρέντο, η οποία δεν υπερβαίνει το 25-30 %, η συνολική κρατική
ενίσχυση δεν υπερέβαινε το 65 %. Στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, σχετικά µε τις ενισχύσεις
που χορηγήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2000, οι ιταλικές αρχές επεσήµαναν ότι ουδέποτε εφαρµόσθηκε
το ανώτατο όριο του 65 %. Στην ίδια επιστολή οι ιταλικές αρχές επεσήµαναν ότι, βάσει των πληροφοριών
που διαβίβασαν οι περιφέρειες, ελάχιστες εξ αυτών χορήγησαν συµπληρωµατικές ενισχύσεις πέραν της κρατικής, ειδικά για την πληρωµή ασφαλίστρων κατά το χρονικό διάστηµα 2000-2003. Και σε αυτές τις
περιπτώσεις, ωστόσο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έλαβε το υπουργείο Γεωργίας, το συνολικό ύψος
της ενίσχυσης παρέµεινε εντός του ορίου του 50 % των πραγµατικών δαπανών για τα ασφάλιστρα. Στις
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση χορηγήθηκε για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι απωλειών λόγω θεοµηνιών και γεγονότων που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες (και, κατά συνέπεια, µε κρατική συνεισφορά άνω του 50 %), η σχετική απόφαση µπορούσε να ληφθεί κατ' εφαρµογή ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων εγκεκριµένου από την Επιτροπή (52).

(141) Στις παραγράφους 135 και 138 ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα είδη των συµβά-

σεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του Π.∆. 324/96 (το οποίο
αντικαθιστά το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/92) δεν φαίνεται, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, να
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας βάσει του σηµείου 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών, καθώς επιτρέπουν κατ' αρχήν στους γεωργούς να λαµβάνουν ενισχύσεις για την πληρωµή
ασφαλίστρων που προορίζονται για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι οποιουδήποτε καιρικού φαινοµένου,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος της ζηµίας που δικαιολογεί την καταβολή αποζηµίωσης, και ότι,
συνεπώς, δεν πρέπει να χορηγούνται οι ενισχύσεις για την καταβολή των ασφαλίστρων. Ωστόσο, δεδοµένης
της ασάφειας των πληροφοριών που χορήγησαν οι αρµόδιες αρχές, στις περιπτώσεις που αυτές οι συµβάσεις καλύπτουν και τις απώλειες που οφείλονται σε θεοµηνίες και έκτακτα γεγονότα σύµφωνα µε το σηµείο
11.2, και σε δυσµενή καιρικά φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το
σηµείο 11.3 των κατευθυντήριων γραµµών, είναι δυνατή η χορήγηση των ενισχύσεων µέχρι το 50 % του
κόστους των ασφαλίστρων.

(142) Υπό το πρίσµα των ανωτέρω εκτιµήσεων, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις για την

πληρωµή των ασφαλίστρων που χορηγήθηκαν από την Ιταλία βάσει του Π.∆. 324 της 17ης Μαΐου 1996
(που αντικατέστησε το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 185/92), στις περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές
συµβάσεις δεν καλύπτουν και απώλειες που οφείλονται σε θεοµηνίες και έκτακτα γεγονότα σύµφωνα µε το
σηµείο 11.2, και σε δυσµενή καιρικά φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε
το σηµείο 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, κρίνονται µε ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά
και δεν µπορούν να επωφεληθούν καµίας εκ των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(143) Από τις ανωτέρω παραγράφους προκύπτει ότι οι προβλεπόµενες ενισχύσεις βάσει του άρθρου 3 (πριν από

την τροποποίηση που επήλθε µε το άρθρο 1 του Π.∆. αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου 2002) (53), και
των άρθρων 4 και 5 του νόµου αριθ. αριθ. 185/92, της 14ης Φεβρουαρίου του 1992, που προβλέπουν
τη χορήγηση ενισχύσεων για ζηµίες που οφείλονται σε θεοµηνίες και σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες που
µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες, µπορούν να θεωρηθούν συµβατές µε την κοινή αγορά κατά την
έννοια αντιστοίχως του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο
γ) της συνθήκης στην περίπτωση ενισχύσεων που προορίζονται για την επανόρθωση ζηµιών που οφείλονται
σε θεοµηνίες και σε δυσµενή καιρικά φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς αυτές.

(52) Βλέπε για παράδειγµα Ιταλία/Σαρδηνία, ενίσχυση αριθ. N 554/2000, εγκεκριµένη µε την επιστολή SG 2000/D109513 της
22.12.2000.
(53) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόµου 185/1992, όπου παρατίθενται τα είδη των ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, έχει αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 17 Σεπτεµβρίου του 2002 από το άρθρο
1 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου 2002 (άµεσες επεµβάσεις υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα), το οποίο µετατράπηκε στο νόµο αριθ. 256 της 13ης Νοεµβρίου
2002. Το εν λόγω µέτρο εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενίσχυσης NN
145/02 (πρώην N636/02) και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης.
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(144) Όσον αφορά τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν µετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης

στην Ιταλία, οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν, κατά περίπτωση, κάθε καιρικό φαινόµενο που
δικαιολογεί τη χορήγηση ενίσχυσης κατ' εφαρµογή του νόµου αριθ. 185/92 και να παρέχουν τα απαραίτητα µετεωρολογικά στοιχεία, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να ασκεί τον προβλεπόµενο έλεγχο
βάσει των σηµείων 11.2.1 και 11.3.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις
στον τοµέα της γεωργίας (54). Εξάλλου, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, οι ιταλικές αρχές θα είναι υποχρεωµένες να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε ενίσχυση που χορηγείται στους
συνεταιρισµούς µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων βάσει του άρθρου 3 του νόµου αριθ.
185/92, διότι είναι πάγια τακτική της Επιτροπής να εξετάζει αυτού του είδους τις ενισχύσεις κατά περίπτωση.

(145) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92, όπως εφαρµόζεται βάσει του

υπουργικού διατάγµατος αριθ. 100460 της 18ης Μαρτίου 1993, είναι συµβατές µε την κοινή αγορά
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.

(146) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92 δεν µπορούν να επωφεληθούν

των παρεκκλίσεων του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και είναι συνεπώς µη συµβατές µε την
κοινή αγορά.

(147) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τις ιταλικές αρχές µε την επιστολή τους στις 20

Νοεµβρίου του 2000 (55) και στην επιστολή τους τον Νοέµβριο του 2003, οι ενισχύσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 8 του νόµου αριθ. 185/92 δεν εφαρµόσθηκαν ποτέ στην πράξη και συνεπώς δεν τίθεται
θέµα ανάκτησής τους. Στο µέλλον, όταν οι ιταλικές αρχές θα χορηγούν τις ενισχύσεις για επενδύσεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να συνάδουν µε το σηµείο 4.1.1
των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Οι ενισχύσεις για τη διαχείριση και τη διατήρηση των πρωτοβουλιών που προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόµου 185/92 πρέπει να καταργηθούν.

(148) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το Π.∆. αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 (που αντικαθιστά τις διατά-

ξεις του άρθρου 9 του νόµου αριθ. 185/92) σχετικά µε τις ενισχύσεις για την κάλυψη των ασφαλίστρων
δεν είναι συµβατές µε την κοινή αγορά, καθώς οι ασφαλιστικές συµβάσεις δεν καλύπτουν και τις απώλειες
που οφείλονται σε θεοµηνίες ή σε έκτακτα γεγονότα σύµφωνα µε το σηµείο 11.2, ή σε δυσµενή καιρικά
φαινόµενα που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο11.3 των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι συµβάσεις καλύπτουν και τις απώλειες που οφείλονται στα προαναφερθέντα γεγονότα, είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις µέχρι 50 % του κόστους
των ασφαλίστρων. Ενισχύσεις που καλύπτουν άνω του 50 % (έως 80 %) των ασφαλίστρων είναι δυνατό να
χορηγηθούν µόνον για τις συµβάσεις που καλύπτουν αποκλειστικά απώλειες που προκαλούνται από θεοµηνίες και έκτακτα γεγονότα, σύµφωνα µε το σηµείο 11.2, και από δυσµενή καιρικά φαινόµενα τα οποία µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών.

(149) Καταρχήν, οι µη συµβατές ενισχύσεις που χορηγούνται παράνοµα πρέπει να ανακτώνται (βλέπε επίσης το

άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου). Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι στην υπό εξέταση περίπτωση, υπό καθορισµένες συνθήκες, η ανάκτηση θα αντέβαινε στις
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ιδίως στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, για τον εξής λόγο. Η Επιτροπή επεσήµανε σχετικά µε τη γεωργική ασφάλιση µία ασάφεια στην ιταλική έκδοση των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών. Η εν λόγω ασάφεια δεν υπάρχει στις λοιπές µεταφράσεις των κατευθυντήριων
γραµµών και συνίσταται στο γεγονός ότι στην τελευταία φράση του σηµείου 11.5.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών λείπει στα ιταλικά η λέξη «επίσης». Το αποτέλεσµα είναι το ιταλικό κείµενο να έχει ως
εξής: «Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση καλύπτει άλλες απώλειες προκαλούµενες από δυσµενή κλιµατικά
γεγονότα ή ζηµίες προκαλούµενες από ζωικές ή φυτικές ασθένειες, το ποσοστό ενίσχυσης µειώνεται σε
50 % του κόστους των ασφαλίστρων». Η φράση αυτή ενδέχεται να δηµιούργησε στους ιταλούς ενδιαφεροµένους την εντύπωση ότι είναι πάγια τακτική της Επιτροπής να εγκρίνει ενισχύσεις έως 50 % του
κόστους των ασφαλίστρων για ασφαλιστικά συµβόλαια που δεν καλύπτουν θεοµηνίες, έκτακτα γεγονότα
και δυσµενείς καιρικές συνθήκες, κατά την έννοια των σηµείων 11.2 και 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, και ενισχύσεις άνω του 50 % για τα ασφαλιστικά συµβόλαια που αφορούν ακριβώς αυτά τα

(54) Στο σηµείο 11.2.1 ορίζεται: «… η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί τις προτάσεις χορήγησης ενισχύσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β κατά περίπτωση…». Στο σηµείο 11.3.1 ορίζεται: «Για να έχει η Επιτροπή τη
δυνατότητα να αξιολογεί παρόµοια καθεστώτα ενισχύσεων, οι κοινοποιήσεις µέτρων ενίσχυσης για την αντιστάθµιση ζηµιών
που προκαλούνται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες πρέπει να περιλαµβάνουν µεταξύ των δικαιολογητικών τα κατάλληλα
µετεωρολογικά στοιχεία».
55
( ) Βλέπε παράγραφο 16.
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φαινόµενα. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν κρίνεται σκόπιµη η ανάκτηση των ενισχύσεων µε ανώτατο όριο το
50 % που χορηγήθηκαν για ασφαλιστικές συµβάσεις που δεν καλύπτουν επίσης και τις απώλειες που οφείλονται σε θεοµηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την έννοια των σηµείων 11.2
και 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει διορθωτικό στην ιταλική
έκδοση των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσο το δυνατόν πιο σύντοµα.
(150) Ωστόσο, η επιστροφή των ενισχύσεων από τους δικαιούχους κρίνεται αναπόφευκτη στις περιπτώσεις στις

οποίες χορηγήθηκαν ενισχύσεις που υπερέβαιναν το 50 % για ασφαλιστικές συµβάσεις που δεν καλύπτουν
απώλειες προκαλούµενες από θεοµηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την
έννοια των σηµείων 11.2 και 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών. Στην επιστολή τους τον
Νοέµβριο του 2003, οι ιταλικές αρχές επεσήµαναν ότι, βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάσθηκαν
από τις περιφέρειες, προκύπτει ότι στο διάστηµα 2000-2003 πολύ λίγες εξ αυτών χορήγησαν ενισχύσεις
συµπληρωµατικές προς τις κρατικές ειδικά για την πληρωµή ασφαλίστρων, και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις
η ενίσχυση παράµεινε εντός του ορίου του 50 % των δαπανών για τα ασφάλιστρα. Στις περιπτώσεις που
χορηγήθηκαν ενισχύσεις για ποσοστό µεγαλύτερο του 50 %, η σχετική απόφαση µπορούσε να ληφθεί κατ'
εφαρµογή ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων εγκεκριµένου από την Επιτροπή (56) σε συµµόρφωση προς το
σηµείο 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 (πριν από την τροποποίηση που επήλθε µε το άρθρο 1 του
νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 200 της 13ης Σεπτεµβρίου 2002) και στα άρθρα 4 και 5 του νόµου αριθ. 185/
92, οι οποίες αποσκοπούν στην αποζηµίωση των γεωργών σε περιπτώσεις ζηµιών προκαλούµενων από θεοµηνίες
και δυσµενείς καιρικές συνθήκες που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες, είναι συµβατές µε την κοινή
αγορά, κατά την έννοια, αντίστοιχα, του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της συνθήκης.
2.
Τα µέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 6 του νόµου αριθ. 185/92 δεν συνιστούν ενισχύσεις κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.
3.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το υπουργικό διάταγµα αριθ. 100460 της 18ης Μαρτίου 1993 είναι
συµβατές µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.
4.
Οι ενισχύσεις για τις πρωτοβουλίες ενεργητικής προστασίας από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες βάσει του
άρθρου 8 του νόµου αριθ. 185/92 δεν είναι συµβατές µε την κοινή αγορά.
5.
Οι ενισχύσεις για την πληρωµή των ασφαλίστρων βάσει του Π.∆. αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 (που
αντικατέστησε το άρθρο 9 του νόµου 185/92) είναι συµβατές µε την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, στον βαθµό που συνάδουν προς το σηµείο 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (στο εξής: «κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές»), εφόσον οι ασφαλιστικές συµβάσεις που επωφελούνται της ενίσχυσης καλύπτουν επίσης και τις απώλειες
που οφείλονται σε θεοµηνίες και έκτακτα γεγονότα, κατά την έννοια του σηµείου 11.2, ή δυσµενείς καιρικές
συνθήκες που µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες, κατά την έννοια του σηµείου 11.3 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις για τις εν λόγω συµβάσεις παραµένουν εντός του
ορίου του 50 % του κόστους των ασφαλίστρων.
6.
Οι ενισχύσεις για την πληρωµή των ασφαλίστρων που χορηγούνται από τις ιταλικές αρχές βάσει του Π.∆.
αριθ. 324 της 17ης Μαΐου 1996 (που αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόµου αριθ. 185/92), οι
οποίες δεν συνάδουν προς τις διατάξεις του σηµείου 11.5 των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας, δεν είναι συµβατές µε την κοινή αγορά.
(56) Βλέπε για παράδειγµα Ιταλία/Σαρδηνία, ενίσχυση αριθ. N 554/2000, εγκεκριµένη µε την επιστολή SG 2000/D109513 της
22.12.2000.
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Άρθρο 2
1.
Από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ιταλία θα κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, κάθε
δυσµενές καιρικό φαινόµενο που οδηγεί στη χορήγηση ενίσχυσης κατ' εφαρµογή του νόµου αριθ. 185/92, παρέχοντας τα απαραίτητα µετεωρολογικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα σηµεία 11.2.1 και 11.3.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας.
2.
Από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ιταλία θα κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατά περίπτωση,
οποιαδήποτε ενίσχυση χορηγείται σε συνεταιρισµούς εµπορίας και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων βάσει του
άρθρου 3 του νόµου 185/92.
3.
Η Ιταλία θα τροποποιήσει τις διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για την πληρωµή ασφαλίστρων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 11.5 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις
στον τοµέα της γεωργίας, µετά την προαναφερθείσα διόρθωση, το οποίο στην πρώτη παράγραφο αναφέρει τα
εξής: (…) Είναι πάγια πολιτική της Επιτροπής να επιτρέπει ενισχύσεις σε ποσοστό µέχρι 80 % του κόστους των
ασφαλίστρων για την κάλυψη έναντι απωλειών που προκαλούνται από θεοµηνίες και έκτακτα γεγονότα, τα οποία
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου 11.2 ανωτέρω, και από δυσµενή κλιµατικά γεγονότα, τα οποία µπορούν να εξοµοιωθούν προς θεοµηνίες σύµφωνα µε το σηµείο 11.3. Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση καλύπτει
επίσης και άλλες απώλειες προκαλούµενες από ζωικές ή φυτικές ασθένειες, το ποσοστό ενίσχυσης µειώνεται σε
50 % του κόστους των ασφαλίστρων.
4.
Η Ιταλία θα τροποποιήσει τις διατάξεις της νοµοθεσίας της σχετικά µε τις ενισχύσεις για επενδύσεις ενεργητικής προστασίας σύµφωνα µε το σηµείο 4.1.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας.
5.
Η Ιταλία θα καταργήσει τις διατάξεις της νοµοθεσίας της σχετικά µε τις ενισχύσεις λειτουργίας και
συντήρησης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενεργητικής προστασίας.
6.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου που τροποποίησε τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (57), οι
ενισχύσεις που προβλέπονται από τις ιταλικές αρχές στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να χορηγούνται για ελαιώνες που φυτεύτηκαν µετά την 1η Μαΐου
1998. Επίσης, δεν µπορούν να επωφεληθούν των εν λόγω ενισχύσεων τα µέτρα αναδιάρθρωσης που συνεπάγονται
την αύξηση του αριθµού των δέντρων σε ήδη υπάρχοντες ελαιώνες.
Άρθρο 3
Η Ιταλία υποχρεούται να ενηµερώσει την Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε για να συµµορφωθεί προς αυτήν.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(57) ΕΕ L 210 της 28.7.1995, σ. 32· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201
της 26.7.2001, σ. 4).
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L 99/59

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2004
για την ανάθεση σε εκτελεστικούς φορείς, της διαχείρισης της ενίσχυσης που χορηγείται για την εφαρµογή ενός προενταξιακού µέτρου στους τοµείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας κατά την προενταξιακή περίοδο
(2004/308/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Με βάση περιπτωσιολογική ανάλυση της ικανότητας διαχείρισης εθνικών και κλαδικών προγραµµάτων/έργων, των διαδικασιών δηµοσιονοµικού ελέγχου και των δοµών όσον
αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο
12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999,
η Επιτροπή εξέδωσε για ορισµένα µέτρα που προβλέπονται
στο SAPARD την απόφαση 2001/820/ΕΚ, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, για ανάθεση, σε εκτελεστικούς φορείς,
της διαχείρισης της κοινοτικής ενίσχυσης για τα προενταξιακά µέτρα, στους τοµείς της γεωργίας και της αγροτικής
ανάπτυξης, τα οποία εφαρµόζονται στη ∆ηµοκρατία της
Σλοβενίας κατά την προενταξιακή περίοδο (4).

(5)

Αργότερα, η Επιτροπή διενήργησε νέα ανάλυση, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1266/1999, όσον αφορά το µέτρο αριθ. 5 «Τεχνική
βοήθεια» (εφεξής καλούµενο «µέτρο 5») που προβλέπεται
στο SAPARD. Η Επιτροπή θεωρεί ότι και στην περίπτωση
αυτού του µέτρου, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας τηρεί τόσο
τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 και του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής, της
7ης Ιουνίου 2000, για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών
κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1268/1999 του Συµβουλίου για την κοινοτική στήριξη για
τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (5),
όσο και τους ελάχιστους όρους που παρατίθενται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999.

(6)

Είναι, εποµένως, σκόπιµο να αρθεί η απαίτηση της εκ των
προτέρων έγκρισης, την οποία επιβάλλει το άρθρο 12
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 και
να ανατεθεί η διαχείριση της ενίσχυσης σε αποκεντρωµένη
βάση, όσον αφορά το µέτρο 5, στον Οργανισµό Γεωργικών
Αγορών και Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας και στο ∆ηµόσιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας.

(7)

Επειδή όµως οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή για το µέτρο 5 βασίζονταν σε ένα σύστηµα που ακόµη
δεν λειτουργεί πλήρως ως προς όλα τα σχετικά στοιχεία,
ενδείκνυται να ανατεθεί η διαχείριση του SAPARD στον
Οργανισµό Γεωργικών Αγορών και Αγροτικής Ανάπτυξης
της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και στο ∆ηµόσιο Ταµείο σε
προσωρινή βάση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, σχετικά µε τον συντονισµό της βοήθειας προς τις
υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και
µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 (1), και
ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη
στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά
την προενταξιακή περίοδο (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφοι 5
και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1268/1999, το ειδικό πρόγραµµα ένταξης για τη
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για τη ∆ηµοκρατία της
Σλοβενίας (εφεξής καλούµενο «SAPARD») εγκρίθηκε µε την
απόφαση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2000 (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής της 24ης Νοεµβρίου 2002.

(2)

Στις 5 Μαρτίου 2001, η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας και η Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπέγραψαν την πολυετή χρηµατοδοτική συµφωνία που ορίζει το τεχνικό, νοµικό και διοικητικό πλαίσιο για την εκτέλεση του SAPARD, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ετήσια χρηµατοδοτική συµφωνία για το 2003, και άρχισε να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου
2003.

(3)

Η αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας ανέθεσε
την εφαρµογή ορισµένων από τα µέτρα που καθορίζονται
στο SAPARD σε έναν οργανισµό του SAPARD, τον Οργανισµό Γεωργικών Αγορών και Αγροτικής Ανάπτυξης της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας. Τα δηµοσιονοµικά καθήκοντα
που πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του
SAPARD έχουν ανατεθεί στο ∆ηµόσιο Ταµείο του Υπουργείου Οικονοµικών.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68.
(2) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 696/2003 (ΕΕ L 99 της
17.4.2003, σ. 24).
3
( ) Ε(2000) 3138 τελικό.

(4) ΕΕ L 307 της 24.11.2001, σ. 25.
(5) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 188/2003 (ΕΕ L 27 της 1.2.2003,
σ. 14).
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Η πλήρης ανάθεση της διαχείρισης του SAPARD προβλέπεται µόνον εφόσον διενεργηθούν επιπλέον έλεγχοι για να
εξακριβωθεί ότι το σύστηµα λειτουργεί ικανοποιητικά και
εφαρµοστούν οι συστάσεις που ενδέχεται να διατυπώσει η
Επιτροπή όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης τον Οργανισµό Γεωργικών Αγορών και Αγροτικής
Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και στο ∆ηµόσιο
Ταµείο.

3.4.2004
Άρθρο 2

Η διαχείριση του SAPARD ανατίθεται προσωρινά:
1. στον Οργανισµό Γεωργικών Αγορών και Αγροτικής Ανάπτυξης
της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, Dunajska Str. 160, 1000 Ljublana, για την εφαρµογή του µέτρου 5 του SAPARD, όπως
αυτό ορίζεται στο πρόγραµµα για τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη που εγκρίθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση της
Επιτροπής και

Στις 14 Νοεµβρίου 2001, οι σλοβενικές αρχές υπέβαλαν
πρόταση σχετικά µε τους κανόνες επιλεξιµότητας των
δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του
τµήµατος Β της πολυετούς χρηµατοδοτικής συµφωνίας. Η
πρόταση αυτή τροποποιήθηκε εν µέρει µε την επιστολή της
21ης Αυγούστου 2003. Η Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση σχετικά µε το θέµα αυτό.

2. στο ∆ηµόσιο Ταµείο του Υπουργείου Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, Beethovnova Str. 11, 1502 Ljubljana,
για τα δηµοσιονοµικά καθήκοντα που πρέπει να ασκούνται στο
πλαίσιο της εκτέλεσης του SAPARD όσον αφορά το µέτρο 5
για τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2222/2000, είναι δυνατή η
επιστροφή των δαπανών τεχνικής βοήθειας, στις οποίες έχει
υποβληθεί ο δικαιούχος πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης της Επιτροπής µε την οποία ανατίθεται η διαχείριση. Ενδείκνυται εποµένως να καθοριστεί ηµεροµηνία
από την οποία επιτρέπεται η επιστροφή των εν λόγω
δαπανών,

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του µέτρου 5 είναι
επιλέξιµες για κοινοτική συγχρηµατοδότηση από τις 27 Οκτωβρίου
2000, υπό τον όρο πάντοτε ότι δεν έχουν καλυφθεί από τον οργανισµό του SAPARD πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 3

Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων αποφάσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης σε µεµονωµένους δικαιούχους βάσει του SAPARD, εφαρµόζονται για το µέτρο 5 οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών τους
οποίους πρότεινε η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας µε την επιστολή της
21ης Αυγούστου 2003, που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή µε
τον αριθµό AGR A/29346.

Άρθρο 1
Αίρεται η απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης από την Επιτροπή, της επιλογής των έργων και της σύναψης των συµβάσεων
για το µέτρο 5 από τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/
1999.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2004/309/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Απριλίου 2004
σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/906/ΚΕΠΠΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα
άρθρα 15 και 34,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 27 ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών
µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (1).

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων
εφαρµόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ επισυνάπτεται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η κοινή θέση 2003/906/ΚΕΠΠΑ καταργείται.
Άρθρο 3

Στις 12 Σεπτεµβρίου 2003, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή θέση 2003/906/ΚΕΠΠΑ για την ενηµέρωση της
κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και για την κατάργηση της
κοινής θέσης 2003/651/ΚΕΠΠΑ.

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
της υιοθέτησής της.

(3)

Η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ προβλέπει την τακτική της
επανεξέταση.

Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του παραρτήµατος της κοινής
θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και η κατάργηση της κοινής θέσης
2003/906/ΚΕΠΠΑ.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004.

(2)

(5)

Καταρτίστηκε κατάλογος βάσει των κριτηρίων του άρθρου 1
παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ,

(1) EE L 344 της 28.12.2001, σ. 93· κοινή θέση όπως τροποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2003/906/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 340 της
24.12.2003, σ. 77).

Άρθρο 4

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων του άρθρου 1 (1)
1. ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal,. Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi) γεννηθείς στις 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός) γεννηθείς στις 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας
(Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα στις 7.10.1963 στο Durango (Vizcaya), αριθ.
δελτίου ταυτότητας 78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος της Gestoras Pro-amnistía) γεννηθείς στις 7.6.1961 στο
San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) γεννηθείς στις 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed γεννηθείς στις 16.10.1966 στο Tarut Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος της K.Madrid) γεννηθείς στις 10.11.1971 στο Beasain
(Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine γεννηθείς στις 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel) γεννηθείς στις 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed) γεννηθείς στις 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
12. ASLI, Rabah γεννηθείς στις 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς στις 8.11.1957 στο Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου
ταυτότητας 15.927.207
14. ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom) Λίβανος, γεννηθείς το
1960 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
15. DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto, γνωστός και ως Zitoun Mourad) γεννηθείς στις 1.2.1972 στην Αλγερία
(Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
16. DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil) γεννηθείς στις 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και alHijra)
17. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ακτιβίστρια της E.T.A.) γεννηθείς στις 20.12.1977 στο Basauri (Vizcaya), αριθ.
δελτίου ταυτότητας 45.625.646
18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ακτιβιστής της E.T.A.) γεννηθείς στις 10.1.1958 στο Plencia (Vizcaya), αριθ.
δελτίου ταυτότητας 16.027.051
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali)
γεννηθείς στις 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
20. FAHAS, Sofiane Yacine γεννηθείς στις 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
21. * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς στις 29.4.1967 στο Guernica (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.556.097
22. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα στις 25.4.1961 στην Escoriaza
(Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.255.819
23. * IZTUETA BARANDICA, Enrique (ακτιβιστής της E.T.A.) γεννηθείς 30.7.1955 στο Santurce (Vizcaya), αριθ.
δελτίου ταυτότητας 14.929.950
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, AHMED ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς
το 1963 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
25. LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche) γεννηθείς στις 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της
al-Takfir και al-Hijra)
(1) Τα πρόσωπα, οι οµάδες και οι οντότητες που επισηµαίνονται µε (*) υπόκεινται µόνο στις διατάξεις του άρθρου 4.
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26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN,
Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul) γεννηθείς στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555
27. MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar) γεννηθείς στις 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
28. * MORCILLO TORRES, Gracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείσα στις 15.3.1967 στο San
Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 72.439.052
29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωµατικός Πληροφοριών της
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γεννηθείς στις 7.12.1962 στο Tayr Dibba Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)
30. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς στις 23.2.1961 στην Pamplona (Navarra), αριθ.
δελτίου ταυτότητας 15.841.101
31. NOUARA, Farid γεννηθείς στις 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
32. * ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς στις 22.9.1975 στο
Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.622.851
33. * PALACIOS ALDAY, Gorka (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος της K. Madrid), γεννηθείς στις 17.10.1974 στο Baracaldo
(Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.654.356
34. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς στις 18.9.1964 στο
San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.976.521
35. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος της K. Madrid), γεννηθείς στις 27.2.1968 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.609.430
36. RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid) γεννηθείς στις 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της alTakfir και al-Hijra)
37. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (ακτιβιστής της E.T.A; µέλος της K. Madrid), γεννηθείς στις 18.9.1963 στο Bilbao
(Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 18.197.545
38. SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou) γεννηθείς στις 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της
al-Takfir και al-Hijra)
39. SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano) γεννηθείς στις 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
40. SENOUCI, Sofiane γεννηθείς στις 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)
41. SISON, Jose Maria (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA) γεννηθείς στις 8.2.1939
στο Cabugao των Φιλιππίνων
42. TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba) γεννηθείς στις 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος
της al-Takfir και al-Hijra)
43. * URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείς στις
25.5.1969 στο Ondarroa (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.627.290
44. * VALLEJO FRANCO, Iñigo (ακτιβιστής της E.T.A.) γεννηθείς 21.05.1976 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 29.036.694
45. * VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείς στις 12.3.1970 στο Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.254.214

2. ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
1. Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συµβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες,
Μαύρος Σεπτέµβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλµάνων)
2. Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa
3. al-Takfir και al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. * Ιρλανδικός ∆ηµοκρατικός Στρατός Συνέχεια (Continuity Irish Republican Army-CIRA)
7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (E.T.A.) (Οι ακόλουθες οργανώσεις
αποτελούν τµήµα της τροµοκρατικής οργάνωσης E.T.A.: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía,
Askatasuna, Batasuna (a.k.a. Herri Batasuna, a.k.a. Euskal Herritarrok)
8. Gamaa al-Islamiyya (Ισλαµική Οµάδα), (γνωστή και ως Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
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9. Μέγα Ισλαµικό Μέτωπο των Πολεµιστών της Ανατολής (Great Islamic Bastern Warriors Front) (IBDA-C)
10. *Οµάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτωβρίου [Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
(G.R.A.P.O.)]
11. Χαµάς (συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
12. Ίδρυµα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων
13. ∆ιεθνής Οµοσπονδία Νεολαίας Σιχ [International Sikh Youth Federation (ISYF)]
14. Kahane Chai (Kach)
15. Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)
16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
17. *∆ύναµη Νοµιµοφρόνων Εθελοντών [Loyalist Volunteer Force (LVF)]
18. Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συµβούλιο του Ιράν» («National
Council of Resistance of Iran» — NCRI)] [γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η µαχόµενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλµάνων Ιρανών Σπουδαστών]
19. Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)
20. Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA), Φιλιππίνες, συνδεδεµένος µε το Sison José María C (γνωστό και ως Armando Liwanag,
ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA)
21. * Εθελοντές της Οράγγης [Orange Volunteers (OV)]
22. Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)
23. Παλαιστινιακή Ισλαµική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)
24. Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)
25. Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική ∆ιοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (γνωστό ως PFLP-General Command, PFLP-GC)
26. * Πραγµατικός ΙΡΑ (Real IRA)
27. * Red Hand Defenders (RHD)
28. Επαναστατικές Ένοπλες ∆υνάµεις της Κολοµβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)
29. * Επαναστατικοί Πυρήνες
30. * Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέµβρη
31. Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόµµα (Revolutionary Peoples Liberation Army/Front/
Party — DHKP/C), (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol)
32. * Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ)
33. Φωτεινό Μονοπάτι (SL) (Sendero Luminoso)
34. Ίδρυµα Al Aqsa (γνωστό και ως Ίδρυµα Al Aqsa Nederland, ή απλώς Al Aqsa Nederland)
35. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
36. Ενωµένες ∆υνάµεις/Οµάδα Αυτοάµυνας Κολοµβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)
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