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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.: Petiţia 0563/2007, adresată de Nikitas Giannakakis, de cetăţenie elenă, 
privind încălcarea de către autorităţile elene a dispoziţiilor deciziei Comisiei 
privind alocarea de subvenţii de stat pentru fermierii, pescarii şi fermierii 
piscicoli din Grecia afectaţi de condiţiile meteorologice nefavorabile din iarna 
2001 - 2002

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, producător de măsline, remarcă faptul că la 18 septembrie 2002 Comisia a 
autorizat acordarea unei subvenţii naţionale în valoare de 171,6 milioane EUR pentru 
fermierii, pescarii şi fermierii piscicoli afectaţi de condiţiile meteorologice nefavorabile din 
iarna 2001 – 2002, deoarece acestea au provocat pierderi asemănătoare celor produse de o 
catastrofă naturală. Petiţionarul, care a suferit pierderi semnificative, a solicitat prin urmare un 
ajutor prin intermediul societăţii de asigurări agricole EL.G.A. din Grecia, care ulterior –
potrivit petiţionarului – a evaluat dimensiunea pierderilor suferite pornind de la o bază 
incorectă. Acesta s-a adresat apoi Direcţiei Generale Agricultură şi Dezvoltare Rurală din 
cadrul Comisiei Europene, care i-a transmis o copie după comunicarea adresată de Comisie 
autorităţilor elene [C(2002)3349] privind subvenţiile în chestiune (Ajutorul nr. N 143/02), 
precizând baza de calcul stabilită de către Comisie. Petiţionarul s-a adresat din nou, în zadar, 
EL.G.A. Acesta a adus cazul în instanţă, însă fără niciun rezultat, deoarece EL.G.A. a cerut în 
mod repetat amânări. Petiţionarul consideră că EL.G.A. se face vinovată de încălcarea gravă a 
dispoziţiilor din comunicarea mai sus menţionată privind subvenţiile şi cere Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

I. Petiţia

Petiţionarul acuză faptul că EL.G.A., organism de asigurări care joacă un rol central în 
sistemul de despăgubire a fermierilor, a evaluat pierderile sale de randament pornind de la o 
bază incorectă, că subvenţiile pe care le-a primit sunt insuficiente şi că apelurile sale la 
instanţe nu au dus încă la nicio decizie deoarece EL.G.A. a solicitat amânări în mod repetat.

II. Istoric

Autorităţile elene au notificat un regim de subvenţii de stat destinate compensării pierderilor 
suferite, printre altele, de către fermierii eleni din cauza condiţiilor climatice defavorabile 
suferite de Grecia în cursul iernii 2001 – 2002 (dosarul de subvenţii N 143/02).

În conformitate cu regulile de subvenţii aplicabile în momentul notificării (punctul 11.3 din 
Orientările Comunităţii privind subvenţiile de stat din sectorul agricol1, fermierii care au 
suferit pierderi (evaluate prin exploatare)) pot obţine o compensare dacă aceste pierderi ajung 
la 20% din producţia brută a culturii în cauză pentru anul vizat, în zonele defavorizate, şi la 
30% în celelalte zone. 

Producţia brută a unui an normal trebuia să fie calculată făcând referire la producţia brută 
medie a ultimilor trei ani, exclusiv anii în care au existat despăgubiri ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile.

Puteau fi utilizate şi alte metode de calcul a producţiei, mai exact valori de referinţă regională, 
în măsura în care acestea sunt reprezentative şi nu se bazează pe randamente anormal de 
ridicate. 

În momentul în care a fost determinată pierderea, subvenţia este calculată cu următoarea 
formulă: 

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

- RMAR = randamentul mediu al perioadei de referinţă
- PMAR = preţul mediu al perioadei de referinţă
- RMAE = randamentul mediu al anului în care s-a petrecut evenimentul
- PMAE = preţul mediu din anul în care s-a petrecut evenimentul

În cadrul regimului de subvenţii N 143/02, au fost determinate pierderile pe baza unei 
comparaţii între producţia din anul 2002 şi producţia din perioada 1997-1999, iar subvenţia a 
fost calculată pe baza formulei anterioare, cu preţurile medii din 2002 şi din perioada 1997-
1999.

III. Observaţiile Comisiei privind petiţia

                                               
1 JO C 232, 12.8.2000, p. 19.
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Prin aprobarea regimului de subvenţii N 143/02, Comisia a autorizat ca ajutoarele de stat să 
fie acordate în funcţie de condiţiile generale care constituie un cadru de referinţă. În acest 
cadru, autorităţile elene au evaluat pierderile petiţionarului şi le-au considerat drept 
insuficiente pentru a justifica acordarea unei subvenţii mai semnificative. Dat fiind că, în 
cazul în speţă, metoda de calcul utilizată nu antrenează în mod obligatoriu lărgirea cercului 
beneficiarilor sau o mărire a subvenţiei care poate fi depusă, Comisia nu poate considera că a 
fost vorba de un abuz de ajutor. Întrucât a aprobat o metodă de calcul a pierderilor şi nu cifre 
exacte, contenciosul privind cifrele pierderilor utilizate ca bază de apreciere a eligibilităţii 
petiţionarului trebuie să se regleze la nivel naţional şi, prin urmare, asupra valorii subvenţiei. 

În ceea ce priveşte valoarea subvenţiei, nu poate fi exclus deloc faptul că autorităţile elene au 
fost nevoite să repartizeze bugetul disponibil între toţi fermierii afectaţi de condiţiile climatice 
nefavorabile din iarna 2001-2002 şi pentru acest motiv să moduleze în consecinţă subvenţia 
pentru petiţionar.

IV. Concluzie

Problema exactităţii parametrilor de calculare a pierderilor şi a valorii subvenţiei trebuie să fie 
tranşată de către instanţele naţionale. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În urma examinării informaţiilor suplimentare furnizate de petiţionar, Comisia constată că 
niciunul dintre elementele noi nu justifică modificarea concluziei pe care a pronunţat-o deja, 
şi anume: problema exactităţii parametrilor de calculare a pierderilor provocate de calamităţile 
naturale sau de condiţiile climatice nefavorabile, pe de o parte, şi a valorii subvenţiei destinate 
compensării acestor pierderi, pe de altă parte, trebuie să fie tranşată de către instanţele 
naţionale. 

Dacă, dincolo de cazul său individual, petiţionarul poate dovedi că EL.G.A a acordat 
indemnizaţii care fie au avut o valoare excesivă, fie au fost destinate unor fermieri care nu 
trebuiau să beneficieze de acestea, el este liber să depună o plângere la Comisie, conform 
procedurii prevăzute în acest scop.


