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Temats: Lūgumraksts Nr. 0563/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Nikitas 
Giannakakis, par Grieķijas varas iestāžu pārkāpumiem, nepildot noteikumus 
Komisijas lēmumā par valsts atbalsta piešķiršanu tiem Grieķijas zemniekiem, 
zvejniekiem un akvakultūras operatoriem, kas cietuši zaudējumus slikto laika 
apstākļu dēļ 2001.–2002. gada ziemā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, olīvu ražotājs, atzīmē, ka 2002. gada 18. septembrī Komisija 
apstiprināja valsts atbalstu EUR 171,6 miljonu apmērā zemniekiem, zvejniekiem un 
akvakultūras operatoriem, kas bija cietuši no sliktajiem laika apstākļiem 2001.-2002. gada 
ziemā, jo laika apstākļi radīja zaudējumus, kas pielīdzināmi dabas katastrofas radītiem 
zaudējumiem. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš bija cietis nopietnus zaudējumus, lūdza atbalstu 
ar Grieķijas lauksaimniecības risku savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības „EL.G.A.” 
starpniecību, kura savukārt — saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli — novērtēja 
zaudējuma apmērus, pamatojoties uz kļūdainiem datiem. Tad viņš vērsās Komisijas 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorātā, kas nosūtīja paziņojuma kopiju, ko Komisija bija 
nosūtījusi Grieķijas varas iestādēm (C(2002)3349) par minēto atbalstu (Atbalsts Nr. N 
143/02), kurā izklāstīts Komisijas noteiktais pamatojums aprēķinam. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzēja atkārtotie pieteikumi „EL.G.A.” bija nesekmīgi, viņš iesniedza prasību tiesā, kas 
lietu vēl nav izskatījusi, jo „EL.G.A.” atkārtoti pieprasīja lietas izskatīšanas atlikšanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka „EL.G.A.” ir vainojama iepriekš minētā paziņojuma par 
atbalstu noteikumu pārkāpšanā, un lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka apdrošināšanas organizācija „EL.G.A.”, kurai 
lauksaimnieku zaudējumu atlīdzināšanas sistēmā ir centrālā loma, ir novērtējusi ražīguma 
zaudējumus, pamatojoties uz nepareiziem datiem, un saņemtais atbalsts ir nepietiekams. Arī 
vēršanās tiesā nav devusi rezultātus, jo „EL.G.A.” vairākkārt pieprasījusi lietas izskatīšanas 
atlikšanu.

II. Vēsturisks pārskats

Grieķijas varas iestādes paziņoja par valsts atbalsta shēmas izveidi ar mērķi kompensēt 
zaudējumus, tai skaitā arī grieķu lauksaimnieku ciestos zaudējumus slikto klimata apstākļu 
dēļ Grieķijā 2001.-2002. gada ziemā (atbalsta akts Nr. 143/02).

Pamatojoties uz valsts atbalsta noteikumiem, kas bija piemērojami paziņojuma brīdī 
(Kopienas pamatnostādņu attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības nozarei 11.3 punkts1), 
zaudējumus cietušie lauksaimnieki (vērtējot uz saimniecību) varēja saņemt kompensāciju, ja 
zaudējumi aplūkojamajā gadā sasniedza 20 % no apdraudētās kultūras bruto produkcijas 
lauksaimniecībai nelabvēlīgajās teritorijās un 30 % — citās teritorijās.

Parasta gada bruto produkcija bija jāaprēķina, atsaucoties uz trīs iepriekšējo gadu vidējo bruto 
produkciju, neskaitot gadus, kad sliktu meteoroloģisko apstākļu dēļ tika saņemta atlīdzība.

Varēja izmantot arī citas produkcijas aprēķina metodes, proti, reģionālās atsauces vērtības, ar 
nosacījumu, ka tās ir atbilstīgas, nevis balstītas uz pārmērīgi augstu ražīgumu.

Kad zaudējumi noteikti, atbalsts tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

ZPV (zaudētās produkcijas vērtība) = (RGVR x RGVC) – (NGVR x NGVC), kur:

- RGVR = references perioda (gadu) vidējais ražīgums
- RGVC = references perioda (gadu) vidējā cena
- NGVR = notikuma gada vidējais ražīgums
- NGVC = notikuma gada vidējā cena.

Atbalsta shēmas Nr. 143/02 ietvaros zaudējumi tika noteikti, pamatojoties uz 2002. gada un 
1997.–1999. gada perioda produkciju salīdzinājumu, un atbalsts tika aprēķināts pēc iepriekš 
minētās formulas, ņemot vērā 2002. gada un 1997.–1999. gada perioda vidējās cenas.

III. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Apstiprinot atbalsta shēmu Nr. 143/02, Komisija ir atļāvusi valsts atbalstu piešķirt saskaņā ar 
vispārējiem nosacījumiem, kas veido atsauces sistēmu. Pamatojoties uz šiem nosacījumiem, 
Grieķijas varas iestādes noteica lūgumraksta iesniedzēja zaudējumus un tos novērtēja par 

                                               
1 OV L 232, 12.8.2000., 19. lpp.
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nepietiekamiem lielāka atbalsta piešķiršanai. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā izmantotā 
aprēķina metode acīmredzami neveicina atbalsta saņēmēju loka paplašināšanos vai 
izmaksājamā atbalsta apmēra palielināšanos, Komisija nevar uzskatīt, ka atbalsts izlietots 
nepareizi. Tā kā Komisija ir apstiprinājusi zaudējumu aprēķina metodi nevis precīzus skaitļus, 
strīds par zaudējumu aprēķinā izmantotajiem skaitļiem, pēc kā noteikta lūgumraksta 
iesniedzēja un attiecīgi — atbalsta summas atbilstība, izskatāms valsts līmenī.

Attiecībā uz atbalsta summu nevar izslēgt, ka Grieķijas varas iestādes bijušas spiestas 
pieejamo budžetu sadalīt visiem 2001.-2002. gada ziemas nelabvēlīgo klimata apstākļu 
skartajiem lauksaimniekiem un tāpēc lūgumraksta iesniedzējam piemērot attiecīgo atbalsta 
apjomu.

IV. Secinājumi

Jautājums par zaudējumu un atbalsta summas aprēķina parametru pareizību izskatāms valsts 
tiesās.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās papildu informācijas izskatīšanas Komisija konstatē, ka 
neviens jauns elements nepamato grozījumus jau izdarītajos secinājumos, proti, jautājums par 
aprēķina parametru pareizību zaudējumiem dabas katastrofu vai nelabvēlīgu klimata apstākļu 
rezultātā, no vienas puses, un atbalsta summai, kas paredzēta šo zaudējumu kompensēšanai, 
no otras puses, izskatāms valsts tiesās.

Ja lūgumraksta iesniedzējs var pierādīt, ka „E.L.G.A.” ir piešķīrusi zaudējumu atlīdzinājumu, 
kura summa ir pārmērīgi liela, vai ka tas ir piešķirts zemniekiem, kam to nevajadzēja saņemt, 
izņemot viņa individuālo gadījumu, viņš Komisijai var iesniegt sūdzību, ievērojot tam 
paredzēto procedūru.”


