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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0563/2007, którą złożył Nikitas Giannakakis (Grecja) w sprawie 
naruszania przez władze greckie postanowień decyzji Komisji w sprawie 
przyznania pomocy państwa dla greckich rolników, rybaków i hodowców 
ryb, którzy ucierpieli w wyniku złych warunków pogodowych zimą na 
przełomie lat 2001–2002

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, producent oliwek, zauważa, że w dniu 18 września 2002 r. Komisja 
wydała zezwolenie na pomoc państwa wynoszącą ogółem 171,6 mln EUR i przeznaczoną dla 
rolników, rybaków i hodowców ryb, którzy ucierpieli w wyniku srogiej zimy na przełomie lat 
2001–2002, ponieważ panujące wówczas warunki pogodowe spowodowały ogromne straty, 
porównywalne do skutków klęski żywiołowej. Składający petycję, który sam odniósł 
poważne straty, złożył wniosek o pomoc za pośrednictwem greckiej firmy ubezpieczeniowej 
zajmującej się ubezpieczeniami dla rolników ELGA, która z kolei – zdaniem składającego 
petycję – nieprawidłowo oszacowała rozmiary strat, jakie poniósł w zakresie plonów. 
Następnie składający petycję złożył wniosek do DG AGRI Komisji Europejskiej. 
W odpowiedzi otrzymał egzemplarz komunikatu przesłanego przez Komisję władzom 
greckim (C(2002)3349) w sprawie przedmiotowej pomocy (pomoc nr N 143/02), w którym 
określono podstawę kalkulacji ustanowioną przez Komisję. Z uwagi na fakt, że ponowne 
złożenie wniosków do ELGA nie przyniosło rezultatów, składający petycję wniósł sprawę do 
sądu. Nie wydano jeszcze orzeczenia, ponieważ ELGA już wielokrotnie wnioskowała 
o odroczenie. Składający petycję uważa, że firma ELGA dopuściła się poważnego naruszenia 
postanowień wspomnianego powyżej komunikatu w sprawie pomocy, i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2007 r. Zwrócono się do 
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Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję skarży się na fakt, że ELGA, instytucja ubezpieczeniowa odgrywająca 
główną rolę w systemie odszkodowań dla rolników, nieprawidłowo oceniła rozmiary strat, 
jakie poniósł w zakresie plonów, że pomoc, jaką otrzymał, jest niewystarczająca i że jego 
skargi do sądów nie doprowadziły jeszcze do wydania żadnego wyroku, ponieważ ELGA 
wielokrotnie wnioskowała o odroczenie.

II. Historia

Władze greckie zgłosiły system pomocy państwa mający na celu skompensowanie strat 
poniesionych między innymi przez rolników greckich w wyniku złych warunków 
pogodowych, jakie zapanowały w Grecji w zimie na przełomie lat 2001–2002 (pomoc 
nr N 143/02).

Na mocy zasad dotyczących pomocy państwa mających zastosowanie w czasie dokonania 
zgłoszenia (pkt 11.3 wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym1) 
rolnicy, którzy ponieśli straty (oszacowane w oparciu o zebrane plony), mogli uzyskać 
rekompensatę, jeśli straty te wynosiły 20% produkcji brutto danej uprawy w rozpatrywanym 
roku w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
i 30% w przypadku innych obszarów.

Roczna zwykła produkcja brutto powinna być obliczana poprzez odniesienie do średniej 
produkcji brutto z trzech poprzednich lat, z wyłączeniem każdego roku, podczas którego 
miała miejsce wypłata odszkodowań z związku ze złymi warunkami pogodowymi.

Można było zastosować inne metody obliczania, zwłaszcza regionalne wartości odniesienia, 
o ile były one reprezentatywne, a nie oparte na przesadnie zawyżonych wielkościach zbiorów.

W przypadku określenia straty pomoc jest obliczana zgodnie z następującą formułą:

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

- RMAR = średnia wielkość zbiorów w okresie odniesienia
- PMAR = średnia cena w okresie odniesienia
- RMAE = średnia wielkość zbiorów w roku zdarzenia
- PMAE = średnia cena w roku zdarzenia

W ramach systemu pomocy nr N 143/02 straty zostały określone w oparciu o porównanie 
pomiędzy produkcją w 2002 r. a produkcją w latach 1997–1999, a pomoc została obliczona 
w oparciu o powyższą formułę, biorąc pod uwagę średnie ceny z 2002 r. i z lat 1997–1999.

                                               
1 Dz.U. C 232 z 12.8.2000, s. 19.
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III. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja, zatwierdzając system pomocy nr N 143/02, zezwoliła, aby pomoc państwa była 
przyznawana zgodnie z ogólnymi warunkami stanowiącymi ramy odniesienia. W tych ramach 
władze greckie oszacowały straty poniesione przez składającego petycję i uznały je za 
niewystarczające w celu uzasadnienia przyznania wyższej pomocy. Biorąc pod uwagę, że 
w tym przypadku zastosowana metoda obliczania nie prowadzi wyraźnie do poszerzenia 
kręgu beneficjentów lub zwiększenia pomocy, jaka może być wypłacona, Komisja nie może 
stwierdzić, że doszło do nadużycia pomocy. Ponieważ zatwierdziła ona metodę obliczania 
strat, a nie określone liczby, spór dotyczący wysokości strat zastosowanych jako podstawa 
oceny możliwości zakwalifikowania składającego petycję, a w związku z tym spór dotyczący 
kwoty pomocy, należy rozstrzygnąć na szczeblu krajowym.

W odniesieniu do kwoty pomocy nie można także wykluczyć, że władze greckie powinny 
były rozdzielić dostępny budżet pomiędzy wszystkich rolników poszkodowanych przez 
niekorzystne warunki pogodowe, jakie zapanowały w zimie na przełomie lat 2001–2002, 
i w związku z tym dostosować pomoc wypłaconą składającemu petycję.

IV. Wniosek

Kwestia dokładności parametrów obliczenia strat i kwoty pomocy powinna być rozstrzygnięta 
przez sądy krajowe.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Po rozpatrzeniu dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
stwierdza brak jakiegokolwiek nowego elementu uzasadniającego zmianę sformułowanego 
już przez nią wniosku, zgodnie z którym kwestię dokładności parametrów służących 
oszacowaniu strat wynikających z klęsk żywiołowych lub niesprzyjających warunków 
pogodowych oraz obliczeniu kwoty pomocy przeznaczonej na pokrycie strat powinny 
rozstrzygnąć sądy krajowe.

Jeżeli składający petycję potrafi udowodnić, że ELGA także w innych przypadkach przyznała 
odszkodowania w nadmiernej wysokości lub przyznała je rolnikom, którym one nie 
przysługiwały, może wnieść skargę do Komisji zgodnie z przewidzianą w tym celu 
procedurą.


