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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0563/2007 dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos nesilaiko 
Komisijos sprendimo nuostatų, pagal kurias ūkininkams, žvejams ir 
akvakultūros sektoriaus atstovams, patyrusiems nuostolių dėl blogų klimato 
sąlygų 2001–2002 m. žiemą, skiriama valstybės pagalba

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, alyvuogių augintojas, praneša, kad 2002 m. rugsėjo 18 d. Komisija davė 
leidimą suteikti 171,6 mln. EUR nacionalinę paramą ūkininkams, žvejams ir akvakultūros 
sektoriaus atstovams, patyrusiems nuostolių dėl blogų klimato sąlygų 2001–2002 m. žiemą, 
kurios metu buvo patirta stichinei nelaimei prilygstančių nuostolių. Peticijos pateikėjas patyrė 
didelių nuostolių, todėl paprašė Graikijos žemės ūkio draudimo bendrovės El.G.A paramos, 
kuri, jo manymu, klaidingai apskaičiavo eksploatavimo nuostolių dydį. Taigi peticijos 
pateikėjas kreipėsi į Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinį direktoratą, kuris jam 
atsiuntė Komisijos Graikijos valdžios institucijoms nusiųstą komunikatą (C(2009)3349) dėl 
konkrečios pagalbos (pagalbos schema Nr. 143/2), kurioje nurodoma Komisijos nustatyta 
įsipareigojimų bazė. Peticijos pateikėjas dar kartą veltui kreipėsi į bendrovę EL.G.A. Taigi 
peticijos pateikėjas pateikė ieškinį, tačiau, kadangi bendrovė EL.G.A daug kartų prašė atidėti 
svarstymą, dar nepriimtas joks sprendimas. Manydamas, kad bendrovė EL.G.A šiurkščiai 
pažeidė minėto komunikato nuostatas, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarko taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.
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„I. Peticija

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad draudimo bendrovė EL.G.A, būdama pagrindinė nuostolių 
kompensavimo ūkininkams srities veikėja, klaidingai apskaičiavo peticijos pateikėjo 
nuostolius, todėl jis negauna pakankamos paramos ir jo pateikti ieškiniai nesvarstomi, nes 
bendrovė EL.G.A daug kartų prašė atidėti svarstymą.

II. Istorija

Graikijos valdžios institucijos pranešė apie pagalbos schemą, skirtą ūkininkų patirtiems 
nuostoliams atlyginti, t. y. Graikijos ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl blogų klimato 
sąlygų 2001–2002 m. žiemą (pagalbos schema Nr. 143/02).

Pagal pranešimo metu galiojusias valstybės pagalbos taisykles (Valstybės pagalbos žemės 
ūkio sektoriui gairių 11.3 punktas1) nuostolius (įvertintus kiekvienam ūkiui) patyrę ūkininkai 
galėjo gauti kompensaciją, jeigu nuostoliai siekia 20 proc. atitinkamos kultūros produkcijos 
kiekio atitinkamais metais ūkininkauti mažiau palankiose vietovėse ir 30 proc. – kitose 
vietovėse.

Šis produkcijos kiekis turėtų būti skaičiuojamas remiantis vidutiniu bendros produkcijos 
kiekiu per paskutinius trejus metus, išskyrus tuos metus, kada buvo mokama kompensacija 
dėl nepalankių klimato sąlygų.

Gali būti priimtini ir kiti įprastos produkcijos apskaičiavimo metodai, būtent regioniniai 
orientaciniai rodikliai, jeigu jie yra tipiniai ir nėra pagrįsti pernelyg dideliu produkcijos 
kiekiu.

Kai įvertinami nuostoliai, pagalbos dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

VPP = (VALP x VALK) – (VAMP x VAMK), kurioje:

VALP – vidutinės atitinkamo laikotarpio pajamos
VALK – vidutinė atitinkamo laikotarpio kaina
VAMP – vidutinės atitinkamų metų pajamos
VAMK – vidutinė atitinkamų metų kaina.

Pagal valstybės pagalbos schemą Nr. 143/02 nuostoliai buvo skaičiuojami lyginant 2002 m. 
pagamintą produkciją su 1997–1999 m pagaminta produkcija, o pagalbos dydis apskaičiuotas 
pagal nurodytą formulę, taikant vidutines 2002 m. ir 1997–1999 m. kainas.

III. Komisijos pastabos dėl šios peticijos

Patvirtindama pagalbos schemą Nr. 143/02 Komisija davė leidimą suderinti valstybės pagalbą 
su bendrosiomis sąlygomis, sudarančiomis pamatinę sistemą. Šiuo atveju Graikijos valdžios 
institucijos įvertino peticijos pateikėjo patirtus nuostolius ir nusprendė, kad jie nėra 
pakankamai dideli, kad peticijos pateikėjui būtų skiriama didesnė pagalba. Kadangi šiuo 

                                               
1 OL C 232, 2000 8 12, p. 430.
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atveju naudotas apskaičiavimo būdas nelemia didesnio pagalbos gavėjų skaičiaus ar didesnės 
pagalbos, Komisija nemano, kad padarytas pagalbos skyrimo pažeidimas. Kadangi Komisija 
patvirtino, kad teisingas yra apskaičiavimo būdas, o ne gauta suma, ginčą dėl nuostolių 
dydžio, laikomo pagrindu, pagal kurį sprendžiama, ar peticijos pateikėjas gali gauti pagalbą ir, 
jeigu gali, kokio dydžio pagalba skiriama, reikia spręsti nacionaliniu lygmeniu.

Dėl pagalbos dydžio reikia atsižvelgti į tai, kad Graikijos valdžios institucijos paskirstė tam 
skirtą biudžetą visiems ūkininkams, nukentėjusiems nuo blogų klimato sąlygų 2001–2002 m. 
žiemą, todėl pakito peticijos pateikėjui skiriamos pagalbos dydis.

IV. Išvada

Klausimas dėl nuostolių apskaičiavimo būdo ir skiriamos pagalbos dydžio turi būti 
sprendžiamas nacionaliniuose teismuose.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Išnagrinėjusi papildomą peticijos pateikėjo pateiktą informaciją Komisija nusprendė, kad 
neatsirado jokios informacijos, dėl kurios reikėtų keisti Komisijos jau pateiktas išvadas, t. y. 
kad klausimai, susiję su nuostolių, patirtų dėl stichinių nelaimių arba dėl nepalankių klimato 
sąlygų, apskaičiavimu, ir klausimai, susiję su, šiems nuostoliams kompensuoti skirtos 
pagalbos dydžiu, turėtų būti sprendžiami nacionaliniuose teismuose.

Jeigu peticijos pateikėjas gali įrodyti, kad bendrovė EL.G.A. skyrė per dideles kompensacijas 
arba skyrė kompensacijas ūkininkams, kurie jų neturėjo gauti, peticijos pateikėjas gali patiekti 
Komisijai skundą nustatyta tvarka.“


