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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 75/07  

της 23ης Οκτωβρίου 2007 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-273/04 

 ∆ηµοκρατία της Πολωνίας κατά Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΕ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η προσβαλλόµενη απόφαση συνιστά αναγκαία προσαρµογή της Πράξεως Προσχωρήσεως κατόπιν 
της µεταρρυθµίσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής και δεν παραβιάζει τις αρχές της 

απαγορεύσεως των διακρίσεων και της καλής πίστης 

Στις 16 Απριλίου 2003, η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχωρήσεως. 
Σύµφωνα µε την Πράξη Προσχωρήσεως, το Συµβούλιο δύναται να προσαρµόζει τις σχετικές µε 
την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) διατάξεις της Πράξεως αυτής, οσάκις τούτο καθίσταται 
αναγκαίο λόγω τροποποιήσεως κοινοτικών κανόνων. Τέτοιες προσαρµογές µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν πριν από την ηµεροµηνία προσχωρήσεως.  

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρµογής της Πράξεως Προσχωρήσεως που ανέκυψε λόγω 
της επελθούσας µεταρρυθµίσεως της ΚΓΠ, ιδίως µε τον κανονισµό της 29ης Σεπτεµβρίου 
2003 1, το Συµβούλιο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση 2 η οποία προβλέπει, όσον αφορά 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) 2019/93, (ΕΚ) 
1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 1454/2001, (ΕΚ) 1868/94, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, (ΕΚ) 1673/2000, 
(ΕΟΚ) 2358/71 και (ΕΚ) 2529/2001 (ΕΕ L 270, σ. 1, και διορθωτικό, ΕΕ 2004 L 94, σ. 70). Ο κανονισµός αυτός 
προσθέτει στα υφιστάµενα καθεστώτα άµεσης στηρίξεως και ορισµένα νέα που αφορούν τους γεωργούς οι οποίοι 
παράγουν καρπούς µε κέλυφος και ενεργειακές καλλιέργειες και προβλέπει την καταβολή συµπληρωµατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος άµεσης στηρίξεως του γαλακτοκοµικού τοµέα.  
2 Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για την αναπροσαρµογή της πράξης περί των 
όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας 
της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και 
των προσαρµογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν της µεταρρύθµισης της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 93, σ. 1). 



τα νέα κράτη µέλη, την εφαρµογή του συστήµατος (καλούµενου και «phasing-in») της 
σταδιακής, βάσει χρονοδιαγράµµατος 3, αυξήσεως όλων των άµεσων ενισχύσεων, ήτοι όχι 
µόνον των ενισχύσεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού, αλλά και 
εκείνων που τυχόν θα θεσπισθούν στο µέλλον. 

Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας 4, θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή δεν συνιστά προσαρµογή της 
Πράξεως Προσχωρήσεως, αλλά ουσιώδη τροποποίηση των όρων προσχωρήσεως που έθεσε η 
Πράξη αυτή, άσκησε προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του Συµβουλίου 5. Προς 
στήριξη των αιτηµάτων του, το προσφεύγον κράτος µέλος προβάλλει τρεις λόγους ακυρώσεως 
που αντλούνται, αντιστοίχως, από αναρµοδιότητα του Συµβουλίου, από παραβίαση της αρχής 
της απαγορεύσεως των διακρίσεων και από παραβίαση της αρχής της καλής πίστης που διέπει το 
δίκαιο των Συνθηκών.  

Επί της προβαλλόµενης αναρµοδιότητας του Συµβουλίου 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, κατ' αρχάς, ότι τα προβλεπόµενα από πράξεις προσχωρήσεως µέτρα 
προσαρµογής παρέχουν, κατ’ αρχήν, τη δυνατότητα πραγµατοποιήσεως προσαρµογών που ως 
σκοπό τους έχουν να καταστήσουν προγενέστερες κοινοτικές πράξεις εφαρµόσιµες στα νέα 
κράτη µέλη, αποκλειόµενης κάθε άλλης τροποποιήσεως. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, βάσει του κανονισµού του 1999 6, το σύστηµα της σταδιακής 
αυξήσεως έχει εφαρµογή σε όλες τις άµεσες ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει των 
καθεστώτων στηρίξεως του άρθρου 1 του κανονισµού αυτού. Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι κρίσιµο 
στοιχείο για τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού αυτού συνιστά το αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1, πρώτο εδάφιο, του εν λόγω κανονισµού, και όχι το 
αν συγκεκριµένη ενίσχυση περιλαµβάνεται στο παράρτηµά του. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, ακολούθως, ότι η γενική εφαρµογή του καλούµενου συστήµατος 
«phasing-in» σε όλες τις άµεσες ενισχύσεις συµφωνήθηκε κατά τις διαπραγµατεύσεις 
προσχωρήσεως και προβλέφθηκε ρητώς από την Πράξη Προσχωρήσεως του 2003. Εποµένως, 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η επίδικη απόφαση τροποποίησε ουσιωδώς το πεδίο εφαρµογής του 
καλούµενου συστήµατος «phasing-in» ή το βασικό περιεχόµενο των υποχρεώσεων και των 
δικαιωµάτων που συνεπάγεται το σύστηµα αυτό, καθόσον δεν επηρεάσθηκαν ούτε το 
χρονοδιάγραµµα ούτε τα ποσοστά ούτε ο ορισµός των ενισχύσεων τις οποίες αφορά το επίµαχο 
σύστηµα. 

Υπ' αυτές τις συνθήκες, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η επίδικη απόφαση πρέπει να νοηθεί ως 
προσαρµογή της Πράξεως Προσχωρήσεως, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της 
µεταρρυθµίσεως της ΚΓΠ, και ότι, ως εκ τούτου, το Συµβούλιο δεν υπερέβη, εκδίδοντας την 
επίδικη απόφαση, τα όρια της αρµοδιότητας που του αναθέτει η Πράξη Προσχωρήσεως. 

Επί της προβαλλόµενης παραβιάσεως της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων 

                                                 
3 Το χρονοδιάγραµµα αυτό ρυθµίζει την κατ’ έτος κλιµάκωση του καταβλητέου στους γεωργούς των νέων κρατών 
µελών ποσοστού των άµεσων ενισχύσεων, µέχρι το 2013.  
4 Υποστηριζόµενη στην υπό κρίση υπόθεση από τη ∆ηµοκρατία της Λεττονίας, τη ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας και 
τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας.  
5 Υποστηριζόµενου στην υπό κρίση υπόθεση από την Επιτροπή. 
6  Κανονισµός (ΕΚ) 1259/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 160, σ. 113), όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1244/2001 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ L 173, σ. 1).   



Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων απαιτεί να µην 
αντιµετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο όµοιες καταστάσεις ούτε καθ’ όµοιο τρόπο 
διαφορετικές καταστάσεις, εκτός και αν µια τέτοιου είδους µεταχείριση δικαιολογείται 
αντικειµενικώς. Εντούτοις, η κατάσταση του γεωργικού τοµέα στα νέα κράτη µέλη διέφερε 
θεµελιωδώς από την κατάσταση στα παλαιά κράτη µέλη, οπότε εδικαιολογείτο η σταδιακή 
χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων, ιδίως δε εκείνων που αφορούν τα καθεστώτα άµεσης 
στηρίξεως, για να µη διαταραχθεί η αναγκαία αναδιάρθρωση του γεωργικού τοµέα στα νέα 
κράτη µέλη, η οποία είχε ήδη δροµολογηθεί.  

Συνεπώς, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η κατάσταση της προσφεύγουσας δεν οµοιάζει προς εκείνη 
των παλαιών κρατών µελών, τα οποία απολαύουν των καθεστώτων άµεσης στηρίξεως χωρίς 
περιορισµό, οπότε δεν είναι θεµιτή εν προκειµένω η µεταξύ τους σύγκριση. 

Επί της προβαλλόµενης παραβιάσεως της αρχής της καλής πίστης 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η προσβαλλόµενη απόφαση επαναλαµβάνει τόσο την αρχή όσο 
και τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του καλούµενου συστήµατος «phasing in» στις 
χορηγούµενες προς τους γεωργούς των νέων κρατών µελών ενισχύσεις όπως ακριβώς είχαν 
διατυπωθεί και στην Πράξη Προσχωρήσεως και χωρίς να επεκτείνει την εφαρµογή του 
συστήµατος αυτού, µε συνέπεια η απόφαση αυτή να µην µπορεί να θεωρηθεί ως αντιβαίνουσα 
προς τη συµφωνία που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις προσχωρήσεως. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR BG CS DE EN EL HU IT PL RO SK SL  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-273/04  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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