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(Fedecom) και Producteurs de légumes de France κατά Επιτροπής
 

Το Γενικό ∆ικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει 
ως απαγορευόµενες κρατικές ενισχύσεις τα γαλλικά «προγράµµατα περιόδου 

εµπορίας» στον τοµέα των οπωροκηπευτικών κατά το διάστηµα από το 1992 µέχρι 
το 2002 

Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις συγχρηµατοδοτούνταν από τις εισφορές που κατέβαλλαν προαιρετικά 
οι ενδιαφερόµενες ενώσεις παραγωγών δεν εµποδίζει τον χαρακτηρισµό τους ως κρατικών 

ενισχύσεων 

Από το 1992 έως το 2002 ορισµένες οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών στη Γαλλία 
έλαβαν ενισχύσεις από ένα επιχειρησιακό ταµείο, των οποίων το ύψος εκτιµάται από την Επιτροπή 
σε περισσότερα από 330 εκατοµµύρια ευρώ. Με τα «προγράµµατα περιόδου εµπορίας» 
επιδιώκονταν ο µετριασµός των αποτελεσµάτων της προσωρινής ύπαρξης πλεονασµάτων στην 
προσφορά οπωροκηπευτικών, η ρύθµιση των τιµών στην αγορά χάρη σε συντονισµένες κοινές 
ενέργειες και η χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών δράσεων που αποσκοπούσαν στην 
προσαρµογή του τοµέα αυτού στις συνθήκες της αγοράς. Το ταµείο διαχειρίζονταν ορισµένες 
εγκεκριµένες γεωργικές οικονοµικές επιτροπές, οι οποίες είναι οι περιφερειακές ενώσεις των 
οργανώσεων των αγροτών παραγωγών. Το ταµείο αυτό χρηµατοδοτούνταν σε ποσοστό από 30 % 
µέχρι 50 % από προαιρετικές καταβολές εισφορών από τους παραγωγούς. Ενισχύσεις δεν 
χορηγούνταν σε όσους παραγωγούς δεν είχαν καταβάλει τις εισφορές αυτές. Τη χρηµατοδότηση 
του ταµείου κατά το υπόλοιπο ποσοστό εξασφάλιζε ο Office national interprofessionnel des fruits, 
des légumes et de l’horticulture (Εθνικός ∆ιεπαγγελµατικός Οργανισµός Οπωροκηπευτικών και 
Κηπουρικής της Γαλλίας, Oniflhor), δηµόσιος οργανισµός εµπορικού και βιοµηχανικού χαρακτήρα 
που υπόκειται στην εποπτεία του Γαλλικού ∆ηµοσίου. 

Με απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 2009 1, η Επιτροπή έκρινε ότι οι εν λόγω ενισχύσεις 
συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις που ήταν παράνοµες –αφού δεν της είχαν κοινοποιηθεί– και 
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά. Ως εκ τούτου, διέταξε τη Γαλλία να τις ανακτήσει εντόκως από 
τους λήπτες. Η Επιτροπή καλούνταν για πρώτη φορά να εξετάσει το ζήτηµα αν τα µέτρα που 
χρηµατοδοτούνται συγχρόνως από κρατικές εισφορές και από προαιρετικές εισφορές των 
επαγγελµατιών ορισµένου τοµέα µπορούν να συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και το θεσµικό αυτό 
όργανο έδωσε καταφατική απάντηση στο ζήτηµα αυτό. 

Κατά της απόφασης αυτής άσκησαν προσφυγές ακύρωσης ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου η 
Γαλλία, η Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Οµοσπονδία των Γεωργικών 
Οικονοµικών Επιτροπών στον τοµέα της παραγωγής οπωροκηπευτικών, Fedecom) και οι 
Producteurs de légumes de France (Παραγωγοί κηπευτικών στη Γαλλία). 

Με τις σηµερινές αποφάσεις του, το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές αυτές. 

Όσον αφορά το ζήτηµα αν οι εν λόγω ενισχύσεις µπορούν να θεωρηθούν κρατικοί πόροι και να 
χαρακτηριστούν συνεπώς ως κρατικές ενισχύσεις, παρά το γεγονός ότι χρηµατοδοτούνταν εν µέρει 
από τις προαιρετικές εισφορές των αποδεκτών, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι το 
αποφασιστικό κριτήριο δεν είναι η αρχική προέλευση των πόρων, αλλά ο βαθµός παρέµβασης της 

                                                 
1  Απόφαση C(2009) 203 τελικό της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά µε τα «προγράµµατα περιόδου 
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δηµόσιας αρχής κατά τον προσδιορισµό των επίµαχων µέτρων και των τρόπων χρηµατοδότησής 
τους. 

Συναφώς, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις για τα µέτρα που χρηµατοδοτούνταν 
από τα προγράµµατα περιόδου εµπορίας και για τους τρόπους χρηµατοδότησης και εκτέλεσης των 
µέτρων αυτών λαµβάνονταν µονοµερώς από τον Oniflhor, δηλαδή από δηµόσιο οργανισµό που 
υπόκειται στην εποπτεία του ∆ηµοσίου. Οι εγκεκριµένες γεωργικές οικονοµικές επιτροπές, 
µολονότι διαχειρίζονταν τα επιχειρησιακά ταµεία που προορίζονταν για τη χρηµατοδότηση των 
µέτρων αυτών, δεν είχαν πάντως κανένα περιθώριο χειρισµών για την εφαρµογή τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, τον προεξάρχοντα ρόλο του ∆ηµοσίου 
εντός των επιτροπών αυτών, στις οποίες εκπροσωπείται από τον νοµάρχη της περιοχής. 
Επιπλέον, το Γενικό ∆ικαστήριο τονίζει ότι οι αποδέκτες των µέτρων είχαν µόνο το δικαίωµα να 
µετέχουν ή να µη µετέχουν στο σύστηµα που είχε καθορίσει ο Oniflhor, καταβάλλοντας ή 
αρνούµενοι να καταβάλλουν τις εισφορές των ενδιαφερόµενων επαγγελµατιών που καθόριζε ο εν 
λόγω οργανισµός. Εποµένως, ορθώς η Επιτροπή έκρινε ότι τα επίµαχα µέτρα συνιστούσαν 
κρατικές ενισχύσεις. 

Εξάλλου, το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει τα επιχειρήµατα των προσφευγόντων ότι η Επιτροπή 
δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή της και ότι παραβίασε την αρχή της προστασίας της 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των αποδεκτών των ενισχύσεων, οι οποίοι πίστευαν ότι οι 
ενισχύσεις ήσαν συµβατές µε το δίκαιο της Ένωσης. Ως προς το τελευταίο αυτό επιχείρηµα, το 
Γενικό ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι δεν µπορεί να υπάρχει δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη, αν η 
ενίσχυση έχει χορηγηθεί, όπως εν προκειµένω, χωρίς να έχει κοινοποιηθεί προηγουµένως στην 
Επιτροπή. Επιπλέον, το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν συνέτρεχαν ιδιαίτερες περιστάσεις 
που θα µπορούσαν να θεµελιώσουν, παρά τη µη κοινοποίηση, τη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη 
των αποδεκτών των ενισχύσεων σχετικά µε το νοµότυπο των ενισχύσεων αυτών. 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε 
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης 
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού 
∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να 
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως. 

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό 
∆ικαστήριο 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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