
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie pomocy państwa nr C 26/05 (ex N 580/B/03) przewidzianej w programie działań
interwencyjnych na rzecz uprawy drzew cytrusowych we Włoszech, przedstawionym przez Sycylię

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5354)

(jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2006/641/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag,
zgodnie z wyżej wymienionym artykułem (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA

(1) Pismem z dnia 15 grudnia 2003 r., zarejestrowanym
w dniu 16 grudnia 2003 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej poinformowało Komisję o szeregu
działań interwencyjnych na rzecz uprawy drzew cytruso-
wych we Włoszech, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

(2) W piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. służby Komisji
zwróciły się do władz włoskich z wnioskiem o dodatkowe
informacje na temat przedmiotowych działań.

(3) Nie uzyskawszy odpowiedzi na pismo zawierające wniosek
o udzielenie dodatkowych informacji z dnia 20 stycznia
2004 r., służby Komisji przesłały do władz włoskich w dniu
30 kwietnia 2004 r. ponaglenie.

(4) Pismem z dnia 24 maja 2004 r., zarejestrowanym w dniu
25 maja 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii
Europejskiej przekazało służbom Komisji pismo, w którym
władze Włoch zwróciły się z prośbą o przedłużenie
terminu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte
w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r.

(5) Pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. udzielono władzom
włoskim zgody na przedłużenie terminu.

(6) Pismem z dnia 30 czerwca 2004 r., zarejestrowanym
w dniu 2 lipca 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje
uzupełniające, o udzielenie których wystąpiono w piśmie
z dnia 20 stycznia 2004 r.

(7) Wyżej wymienione działania polegały na przydziale
dodatkowych środków na finansowanie środków zatwier-
dzonych jako pomoc nr N 313/01 (2), lecz zgodnie

z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, część tych
środków miała zostać wykorzystana na finansowanie
działań mających na celu zwalczenie wirusa Citrus tristeza,
które nie zostały zbadane w ramach pomocy nr N 313/01.
Stwierdziwszy, że wszystkie informacje konieczne do
zbadania operacji refinansowania środków zatwierdzonych
w ramach pomocy nr N 313/01 są już dostępne, brak
natomiast w dalszym ciągu niektórych informacji na temat
zwalczania wirusa Citrus tristeza, służby Komisji, by nie
blokować operacji refinansowania środków już zatwierdzo-
nych, postanowiły zatem podzielić pomoc na dwie części:
część A na wyżej wspomniane operacje refinansowania
oraz część B na środki mające na celu zwalczanie wirusa
Citrus tristeza.

(8) Część A pomocy została zatwierdzona przez Komisję (3).

(9) W piśmie z dnia 12 sierpnia 2004 r. służby Komisji
zwróciły się do władz włoskich z wnioskiem o dodatkowe
informacje na temat części B pomocy.

(10) Pismem z dnia 27 września 2004 r., zarejestrowanym
w dniu 29 września 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo
Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informa-
cje uzupełniające, o udzielenie których wystąpiono do
władz włoskich pismem z dnia 12 sierpnia 2004 r.

(11) Z uwagi na fakt, że informacje przekazane przez władze
włoskie były niekompletne, służby Komisji w piśmie z dnia
11 października 2004 r. zwróciły się do władz włoskich
o dalsze wyjaśnienia.

(12) Pismem z dnia 25 października 2004 r., zarejestrowanym
w dniu 27 października 2004 r., oraz pismem z dnia
25 października 2004 r., zarejestrowanym w dniu 27 paź-
dziernika 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy
Unii Europejskiej przekazało Komisji wyjaśnienia,
o udzielenie których wystąpiono do władz włoskich
pismem z dnia 11 października 2004 r.

(13) Z uwagi na fakt, że informacje przekazane przez władze
włoskie w dalszym ciągu były niekompletne, służby Komisji
w piśmie z dnia 23 listopada 2004 r. ponownie zwróciły się
do władz włoskich o dalsze wyjaśnienia.
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(1) Dz.U. C 256 z 15.10.2005, str. 18.
(2) Patrz pismo SG(2003) D/228423 z dnia 7.2.2003 r. (3) Patrz pismo SG(2004) – Greffe D/203509 z dnia 13.8.2004 r.



(14) Jednocześnie, pismem z dnia 19 listopada 2004 r.,
zarejestrowanym w dniu 24 listopada 2004 r., Stałe
Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przeka-
zało Komisji pismo od władz włoskich, do którego
dołączono program zwalczania wirusa Citrus tristeza
przyjęty dla regionu Kampania.

(15) Jako że pomocą miało zostać objętych kilka regionów,
w swoim piśmie z dnia 19 grudnia 2004 r. służby Komisji
zwróciły uwagę władz włoskich na fakt, że przeprowa-
dzenie kontroli zgodności przewidywanych środków będzie
możliwe po otrzymaniu programów zwalczania wirusa
Citrus tristeza przyjętych przez wszystkie te regiony.

(16) Pismem z dnia 16 grudnia 2004 r., zarejestrowanym
w dniu 20 grudnia 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej przekazało Komisji pismo, w którym
władze włoskie zwróciły się z prośbą, aby każdy program
był rozpatrywany natychmiast po wpłynięciu.

(17) Pismem z dnia 10 stycznia 2005 r., zarejestrowanym
w dniu 11 stycznia 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej przekazało Komisji pismo od władz
włoskich, do którego dołączono program zwalczania
wirusa Citrus tristeza przyjęty dla regionu Basilicata.

(18) W obliczu takiego postępowania, służby Komisji uznały za
właściwe przypomnieć władzom włoskim w piśmie z dnia
19 stycznia 2005 r., że w celu uproszczenia procedur
administracyjnych, zostanie podjęta w odniesieniu do
wszystkich przedstawionych programów zwalczania tylko
jedna decyzja, jednocześnie zachęcając je do określenia
terminu, w którym zgodnie z ich przewidywaniami zostaną
przekazane wszystkie programy zwalczania wirusa Citrus
tristeza. Stanowisko to zostało podtrzymane w trakcie
spotkania w dniu 25 stycznia 2005 r., w trakcie którego
władze włoskie potwierdziły ostatecznie, że Komisja
zostanie powiadomiona w momencie, gdy wszystkie
programy zwalczania zostaną przesłane.

(19) Pismem z dnia 26 stycznia 2005 r., zarejestrowanym
w dniu 27 stycznia 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej przekazało Komisji pismo od władz
włoskich, do którego dołączono program zwalczania
wirusa Citrus tristeza przyjęty dla regionu Kalabria.

(20) Pismem z dnia 14 lutego 2005 r., zarejestrowanym w dniu
15 lutego 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy
Unii Europejskiej przekazało Komisji pismo od władz
włoskich, w którym zwracały się one z prośbą o podjęcie
decyzji w sprawie środków przewidzianych przez programy
zwalczania wirusa Citrus tristeza dla regionów Kalabria,
Kampania i Basilicata.

(21) Pismem z dnia 28 lutego 2005 r., zarejestrowanym w dniu
1 marca 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii

Europejskiej przekazało Komisji pismo od władz włoskich,
do którego dołączono program zwalczania wirusa Citrus
tristeza przyjęty dla regionu Sycylia.

(22) Pomimo ustaleń dokonanych w trakcie spotkania w dniu
25 stycznia 2005 r. władze włoskie w marcu 2005
r. kilkakrotnie zwracały się z wnioskiem o podjęcie
oddzielnej decyzji w sprawie programu zwalczania wirusa
Citrus tristeza, przedstawionego przez region Kalabria.

(23) Służby Komisji postanowiły po raz kolejny i w sposób
ostateczny podzielić pomoc nr N 580/03 tak, aby powstała
część C, poświęcona programowi zwalczania wirusa Citrus
tristeza, przedstawionemu przez region Kalabria. Jedno-
cześnie te same służby w piśmie z dnia 5 kwietnia 2005 r.
zwróciły się ponownie z prośbą o uzupełnienie informacji
dotyczących pozostałych aspektów części pomocy B, tj.
informacji na temat finansowania środków zwalczania
wirusa Citrus tristeza przewidzianych w programach dla
regionów Kampania, Basilicata i Sycylia.

(24) Pismem z dnia 13 maja 2005 r., zarejestrowanym w dniu
18 maja 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii
Europejskiej przekazało Komisji informacje uzupełniające,
o udzielenie których wystąpiono do władz włoskich
pismem z dnia 5 kwietnia 2005 r. Informacje te jednak
dotyczyły wyłącznie programów dla regionów Kampania
i Basilicata.

(25) Pismem z dnia 10 czerwca 2005 r., zarejestrowanym
w dniu 17 czerwca 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch
przy Unii Europejskiej przekazało Komisji dodatkowe
informacje uzupełniające dotyczące programu dla regionu
Sycylia, o udzielenie których wystąpiono we wcześniej
wspomnianym piśmie z dnia 5 kwietnia 2005 r.

(26) Pismem z dnia 22 lipca 2005 r. (4) Komisja powiadomiła
Włochy o decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń w odniesieniu
do programów zwalczania wirusa Citrus tristeza przed-
stawionych przez regiony Kampania i Basilicata oraz
w odniesieniu do środków zapobiegawczych i pomocy
technicznej przewidzianych w programie zwalczania
wirusa Citrus tristeza przedstawionym przez region Sycylia,
oraz o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust.
2 Traktatu WE w odniesieniu do finansowania działań
badawczych przewidzianych w programie zwalczania
wirusa Citrus tristeza przedstawionym przez region Sycylia.

(27) Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (5).
Komisja poprosiła zainteresowane strony o przesyłanie
uwag dotyczących danej pomocy.

(28) Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych
stron.
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(4) Patrz pismo SG(2005) – Greffe D/203803 z dnia 22.7.2005 r.
(5) Patrz przypis 1.



II. OPIS

(29) Program zwalczania wirusa Citrus tristeza przedstawiony
przez region Sycylia przewiduje przeprowadzenie badań
naukowych nad czynnikami biologicznymi
i agronomicznymi związanymi z pojawianiem się ognisk
choroby.

(30) Ogółem przewidziano na sfinansowanie tego typu działań
środki w wysokości 4 200 000 EUR, które mają zostać
przesunięte z zasobów krajowych na mocy rozporządzenia
rządu nr 25486 z dnia 29 grudnia 2003 r. oraz
rozporządzenia rządu nr 1090 z dnia 14 lipca 2004 r.
Okres trwania działań zależy od analizy i opublikowania
rezultatów badań.

III. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA, O KTÓRYM
MOWAW ART. 88 UST .2 TRAKTATU.

(31) Komisja wszczęła postępowanie w odniesieniu do finanso-
wania działań badawczych przewidzianych w programie
zwalczania wirusa Citrus tristeza przedstawionym przez
region Sycylia, ponieważ istniały wątpliwości, czy prze-
strzegane są zasady stosowania pomocy państwa
w sektorze badań i rozwoju.

(32) Zgodnie z tymi zasadami działania badawcze w sektorze
rolnictwa mogą zostać objęte całkowitym finansowaniem
jedynie w przypadku, gdy spełnione są cztery warunki
określone w komunikacie Komisji z 1998 r., zmieniającym
Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa
na badania i rozwój („zasady z 1998 r.”) (6)

(33) Te cztery warunki brzmią następująco:

a) projekt musi leżeć w ogólnym interesie określonego
sektora (lub podsektora) i nie powinien zakłócać
konkurencji w innych sektorach (lub podsektorach).

b) informacje muszą być publikowane w odpowiednich
dziennikach o przynajmniej krajowym zasięgu i nie
ograniczać się do członków jakiejkolwiek określonej
organizacji, aby zagwarantować, że każdy podmiot
potencjalnie zainteresowany pracami będzie mógł bez
problemu dowiedzieć się, że badania trwają lub
zostały zrealizowane, oraz że ich wyniki zostały lub
zostaną udostępnione na prośbę wszystkich zaintere-
sowanych. Informacje te publikuje się jednocześnie
z innymi ewentualnymi informacjami, przekazanymi
członkom określonych organizacji;

c) wyniki prac muszą zostać udostępnione do użytku
przez wszystkie zainteresowane strony, w tym benefi-
cjenta pomocy, na zasadach równości, zarówno pod
względem kosztów, jak i pod względem czasu;

d) pomoc musi spełniać wymogi określone
w załączniku II – „Wsparcie krajowe: zwolnienia ze
zobowiązania do obniżki” – do Umowy w sprawie
rolnictwa zawartej podczas rundy urugwajskiej
w sprawie wielostronnych negocjacji handlowych (7)
(w odniesieniu do tych ostatnich wymogów, finanso-
wanie działań badawczych nie może stanowić wspar-
cia cenowego dla producentów, ani nie powinno
oznaczać bezpośrednich płatności dokonywanych na
rzecz producentów lub przetwórców).

(34) W świetle posiadanych informacji Komisja nie była w stanie
ocenić, czy te cztery warunki zostały spełnione, z uwagi na
fakt, że władze Włoch nie podjęły w tym względzie
żadnych zobowiązań, ani w odniesieniu do jednakowych
warunków dostępu do wyników badań, ani w odniesieniu
do wymogów, o których mowa w załączniku II do Umowy
w sprawie rolnictwa zawartej podczas rundy urugwajskiej
w sprawie wielostronnych negocjacji handlowych (speł-
nienie pozostałych warunków zostało udowodnione).

(35) Z tego powodu, Komisja musiała zbadać finansowanie
działań badawczych przewidzianych w programie zwal-
czania wirusa Citrus tristeza w świetle Wspólnotowych
zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na badania
i rozwój (8). Na podstawie posiadanych informacji Komisja
nie była nawet w stanie ocenić, czy planowane finansowa-
nie było zgodne z tymi zasadami. W związku z tym
Komisja mogła jedynie przedstawić swoje wątpliwości co
do kwalifikowalności środków pomocy przewidzianych na
sfinansowanie planowanych działań badawczych.

IV. UWAGI WŁADZ WŁOSKICH:

(36) Pismem z dnia 16 września 2005 r., zarejestrowanym
w dniu 20 września 2005 r., Stałe Przedstawicielstwo
Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji uwagi
władz włoskich w związku z wszczęciem postępowania
określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do
finansowania działań badawczych przewidzianych
w programie zwalczania wirusa Citrus tristeza przedsta-
wionym przez region Sycylia.

(37) W uwagach tych władze włoskie sprecyzowały, że wyniki
podjętych działań badawczych zostaną udostępnione
wszystkim zainteresowanym stronom na zasadach rów-
ności, zarówno pod względem kosztów, jak i pod wzglę-
dem czasu. Podkreśliły one również, że wymogi określone
w załączniku II do Umowy w sprawie rolnictwa zawartej
podczas rundy urugwajskiej w sprawie wielostronnych
negocjacji handlowych będą przestrzegane, ponieważ
żadna bezpośrednia płatność nie zostanie dokonana na
rzecz producentów bądź przetwórców, ani też środki nie
będą stanowić wsparcia cenowego. W rzeczywistości
program, z uwagi na podstawowy charakter badań, nie
wpływa bezpośrednio na produkcję rolną lub rolno-
przemysłową.
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(6) Dz.U. C 48 z 13.2.1998, str. 2.
(7) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 3.
(8) Dz.U. C 45 z 17.2.1996, str. 5.



V. OCENA

(38) Na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu wszelka pomoc
przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu
środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem
w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi. Przedmiotowe finansowanie
odpowiada tej definicji, ponieważ stosuje się
w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw (upraw
cytrusów) oraz dlatego, że wpływa na wymianę handlową,
z uwagi na pozycję, jaką zajmują Włochy w sektorze
produkcji rolnej (na przykład w 2003 r. Włochy zajęły
pierwsze miejsce w produkcji warzyw na terenie Unii).

(39) Niemniej jednak, w przypadkach przewidzianych w art. 87
ust. 2 i 3 Traktatu, niektóre działania mogą, w ramach
odstępstwa, zostać uznane za zgodne ze wspólnym
rynkiem.

(40) W tym przypadku, uwzględniając charakter zgłoszonego
programu, jedynym odstępstwem, na które można się
powołać, jest odstępstwo przewidziane w art. 87 ust. 3
lit. c) Traktatu, zgodnie z którym można uznać za zgodną
ze wspólnym rynkiem pomoc przeznaczoną na ułatwianie
rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków
wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym
interesem.

(41) Aby możliwe było zastosowanie takiego odstępstwa,
przedmiotowe środki (całkowite sfinansowanie działań
badawczych) muszą spełniać cztery warunki określone
w zasadach z 1998 r.

(42) W świetle wyjaśnień udzielonych przez władze włoskie,
w uwagach przedstawionych przez nie w odpowiedzi na
wszczęcie postępowania określonego w art. 88 ust. 2
Traktatu, wydaje się, że obydwa warunki wymienione

w uprzednio cytowanym komunikacie, co do których
spełnienia istniały wątpliwości, zostały spełnione.

(43) Komisja może zatem stwierdzić, że finansowanie działań
badawczych przewidzianych w programie zwalczania
wirusa Citrus tristeza odbędzie się zgodnie
z obowiązującymi przepisami zawartymi we wspomnia-
nym komunikacie.

VI. WNIOSEK

(44) Z uwagi na fakt, że władze Włoch wykazały, że działania
badawcze przewidziane w programie zwalczania wirusa
Citrus tristeza zostaną sfinansowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami opisanymi w zasadach
z 1998 r., przedmiotowe finansowanie kwalifikuje się do
odstępstwa zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c), ponieważ pomoc
przeznaczona jest na ułatwianie rozwoju niektórych
działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodar-
czych i nie zmienia ona warunków wymiany handlowej
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Finansowanie działań badawczych przewidzianych w programie
zwalczania wirusa Citrus tristeza przedstawionym przez region
Sycylia jest zgodne ze wspólnym rynkiem.

W związku z powyższym zezwala się na realizację pomocy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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