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Suġġett:  Petizzjoni 0563/2007, imressqa minn Nikitas Giannakakis, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar il-ksur mill-awtoritajiet Griegi tad-dispożizzjonijiet tad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar allokazzjoni ta’ għajnuna statali lill-bdiewa, 
sajjieda u operaturi tal-farms tal-ħut Griegi affettwati mill-maltemp fix-
xitwa tal-2001-2002

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa produttur taż-żebbuġ, jinnota li fit-18 ta’ Settembru 2002, il-
Kummissjoni awtorizzat għajnuna statali totali ta’ 171.6 miljun euro għall-bdiewa, sajjieda u 
operaturi tal-farms tal-ħut affettwati mill-maltemp li ħakem ix-xitwa tal-2001-2002, minħabba 
u li kkawża telf fuq skala ekwivalenti għal diżastru naturali. Il-petizzjonant, li sofra telf serju, 
applika għall-għajnuna permezz tal-kumpanija tal-assigurazzjoni agrikola Griega EL.G.A., li 
sussegwentament – skont il-petizzjonant – stmat l-ammont tat-telf tiegħu fuq bażi żbaljata. 
Huwa mbagħad applika għand id-DĠ AGRI tal-Kummissjoni li bagħtlu kopja tal-
Komunikazzjoni li l-Kummissjoni kienet bagħtet lill-awtoritajiet Griegi ((C(2002)3349) 
rigward l-għajnuna inkwistjoni (Għajnuna Nru. N 143/02), li tistabbilixxi l-bażi tal-kalkolu 
stabbilita mill-Kummissjoni. Minħabba li l-applikazzjonijiet imġedda tal-petizzjonant lill-EL. 
G.A. kienu mingħajr suċċess, huwa beda proċeduri legali, li għadha ma ngħatatx sentenza 
dwarhom, minħabba li l-EL.G.A. qiegħda titlob aġġornament kontinwament. Il-petizzjonant 
jikkonsidra li EL.G.A. hija ħatja ta’ ksur serju tad-dispożizzjonijiet tal-Komunikazzjoni 
msemmija hawn fuq dwar l-għajnuna, u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.
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I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-ELGA, kumpanija ta’ assigurazzjoni agrikola li għandha rwol 
ċentrali fis-sistema ta’ kumpens għall-bdiewa, għamlet evalwazzjoni tat-telf tar-rata ta’ 
produzzjoni fuq bażi żbaljata, li l-għajnuna li rċieva mingħandha ma kinetx biżżejjed u li r-
rikors tiegħu quddiem it-tribunali ma ngħata l-ebda sentenza u għaliex l-ELGA talbet 
aġġornamenti kontinwament. 

II.  L-istorja

L-awtoritajiet Griegi nnotifikaw skema ta’ għajnuna statali bl-intenzjoni li jagħtu kumpens 
għat-telf li ġarrbu l-bdiewa Griegi, fost l-oħrajn, minħabba l-maltemp li ħakem lill-Greċja fix-
xitwa tal-2001-2002 (fajl ta’ għajnuna Nru 143/02).

Skont ir-regoli tal-għajnuna statali applikati fil-mument tan-notifikazzjoni (punt 11.3 tal-Linji 
gwida tal-Komunità rigward għajnuna statali fis-settur tal-biedja1), il-bdiewa li ġarrbu telf 
(stmat mir-raba’) jistgħu jirċievu kumpens jekk dawn tal-aħħar laħqu l-20% tal-materja prima 
ta’ wiċċ ir-raba’ tas-sena kkunsidrata, fiż-zoni żvantaġġjati, u laħqu 30% fiż-żoni l-oħra.

Il-produzzjoni tal-materja prima ta’ sena normali għandha tiġi vvalutata b’referenza mal-
produzzjoni tal-materja prima medja tat-tlett snin ta’ qabel, mingħajr ma tiġi kkunsidrata kull 
sena li fiha ngħata kumpens minħabba kondizzjonijiet meteoroloġiċi ħżiena.

Metodi oħra ta’ valutazzjoni tal-produzzjoni jistgħu jiġu użati, b’mod partikolari, il-valuri ta’ 
referenza reġjonali, sakemm ikunu rappreżentattivi u mhux abbażi ta’ rati għolja abnormali ta’ 
produzzjoni.

Meta jiġi determinat it-telf, l-għajnuna tiġi stmata skont il-formula segwneti :

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), jew :

- RMAR = il-produzzjoni medja tal-perjodu ta’ referenza
- PMAR = il-prezz medju tal-perjodu ta’ produzzjoni
- RMAE = il-produzzjoni medja tas-sena ta’ meta ġara 
- PMAE = il-prezz medju tas-sena ta’ meta ġara.

Fil-qafas tal-iskema tal-għajnuna Nru 143/02, it-telf ġie determinat abbażi ta’ paragun bejn is-
sena 2002 u l-produzzjoni tal-perjodu 1997-1999, u l-għajnuna ġiet stmata abbażi tal-formula 
ta’ hawn fuq, inklużi l-prezzijiet medji tal-2002 u l-perjodu tal-1997-1999.

III. L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni

Permezz tal-iskema ta’ għajnuna Nru 143/02, il-Kummissjoni awtorizzat li l-għajnuna statali
tkun f’konformità mal-kondizzjonijiet ġenerali li jagħmlu parti minn qafas ta’ referenza. 
F’dan il-qafas, l-awtoritajiet Griegi evalwaw it-telf tal-petizzjonant u kkonkludew li 
m’humiex suffiċjenti sabiex jingħata għajnuna aktar sinifikanti. Minħabba li f’dan il-qafas il-

                                               
1 ĠU C 232 tat-12.8.2000, p. 19.
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valutazzjoni użata ma wasslitx għal manifestament tat-twessigħ taċ-ċirku tal-benefiċjarji jew 
għat-tkabbir tal-għajnuna li tista’ tiġi ddepożitata, il-Kummissjoni ma tistax tqis li kien hemm 
abbuż tal-għajnuna. Minħabba li hi approvat metodu tal-valutazzjoni tat-telf tagħha, u mhux 
tal-figuri preċiżi, l-ilment dwar il-figuri tat-telf użati bħala bażi għar-rikonoxximent eliġibbiltà 
tal-petizzjonant għal ammont ta’ għajnuna għandhom jiġu rregolati fuq livell nazzjonali.

Rigward l-ammont ta’ għajnuna, lanqas ma jista’ jiġi eskluż il-fatt li l-awtoritajiet Griegi 
kellhom iqassmu l-baġit bejn il-bdiewa kollha li ntlaqtu mill-maltemp li għamel fix-xitwa tal-
2001-2002, u dan il-fatt jimpatta fuq l-għajnuna mogħtija lill-petizzjonant.

IV. Konklużjoni

Għandha tittieħed deċiżjoni minn tribunali nazzjonali dwar il-kwistjoni ta’ determinazzjoni 
tal-parametri tal-valutazzjoni tat-telf u tal-ammont ta’ għajnuna.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009

Wara l-eżaminazzjoni tal-informazzjoni kollha mogħtija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
tiddikjara li l-ebda element ġdid ma jiġġustifika emenda tal-konklużjoni li hija diġà waslet 
għaliha, jiġifieri li t-tribunali nazzjonali għandhom ikunu dawk li jieħdu d-deċiżjoni dwar il-
kwistjoni ta’ determinazzjoni tal-parametri tal-valutazzjoni tat-telf minħabba diżastri naturali 
jew kondizzjonijiet klimatiċi avversi min-naħa l-waħda, u l-kwistjoni ta’ kemm għandu 
jingħata kumpens għal dan it-telf min-naħa l-oħra.

Jekk minbarra l-każ individwali tiegħu, il-petizzjonant jista’ jġib provi li l-ELGA tat jew xi 
kumpens ta’ somma eċċessiva jew inkella tatu lil xi bdiewa li ma kellhomx jirċivuh, huwa 
liberu li jippreżenta lment quddiem il-Kummissjoni skont il-proċedura prevista għal dan il-
għan.


