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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 0563/2007, внесена от Nikitas Giannakakis, с гръцко 
гражданство, за нарушенията от страна на гръцките органи на 
разпоредбите на решението на Комисията относно отпускането на 
държавна помощ на гръцките фермери, рибари и лица, заети с рибно 
стопанство, които са понесли щети от лошото време през зимата на 2001 —
2002 г. 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е производител на маслини, отбелязва, че на 18 
септември 2002 г. Комисията е разрешила отпускането на национална помощ с общ 
размер от 171,6 млн. евро на фермерите, рибарите и лицата, заети с рибно стопанство, 
които са понесли щети от неблагоприятното време през зимата на 2001 — 2002 г., 
поради факта, че това време е причинило загуби в размери, сходни с тези на природно 
бедствие. Вносителят на петицията, който е понесъл сериозни загуби, е кандидатствал 
за помощи чрез гръцката застрахователна компания „EL.G.A“, която според вносителя 
на петицията впоследствие  е оценила размера на понесените от него загуби 
неправилно. Впоследствие той е подал заявление пред ГД „AGRI“ на Комисията, която 
му е изпратила копие от съобщението, което Комисията е изпратила на гръцките органи
(C(2002)3349) във връзка с отпускането на съответните помощи (№ .143/02), 
определящо основата за изчисляване на понесените загуби, определена от Комисията. 
Тъй като повторните кандидатствания на вносителя на петицията за отпускане на 
помощи пред „EL.G.A“са се оказали безрезултатни, той е завел дело, по което съдът все 
още не се е произнесъл, тъй като „EL.G.A“ неколкократно е искала отлагане на 
заседанията. Вносителят на петицията счита, че „EL.G.A“ има вина за сериозно 
нарушаване на разпоредбите на горепосоченото съобщение относно отпускането на 
помощи и изисква намеса от страна на Европейския парламент.  
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (чл. 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, че „ELGA“, застрахователна институция, 
играеща централна роля в системата за обезщетяване на селските стопани, е оценила 
понесените от него загуби на неправилна база, че получената от него помощ е 
недостатъчна и че заведените от него дела пред съдилищата понастоящем все още не са 
довели до издаването на решение, тъй като „ELGA“ е искала отлагане на няколко пъти. 

II. Исторически преглед

Гръцките органи са нотифицирали режим за предоставане на държавни помощи, 
предназначен да компенсира и понесените загуби на гръцките селски стопани поради 
лошите климатични условия, които Гърция е претърпяла през зимата на 2001 — 2002 г.
(№ 143/02).

Според правилата за държавни помощи в сила към момента на нотифицирането (точка
11.3 от общите насоки на Общността в областта на селското стопанство1), селските 
стопани, които са понесли загуби (оценени по стопанства), са имали право да получат 
компенсации, ако загубите възлизат на 20% от брутното производство на въпросната 
култура за съответната година в необлагодетелстваните райони и на 30% в другите 
райони.

Брутното производство при нормална година е трябвало да се изчислява спрямо 
средното брутно производство за предходните три години, с изключение на всяка 
година, през която и било изплатено обезщетение вследствие на лоши метеорологични 
условия.

Било е възможно да се използват и други методи за изчисление на продукцията, най-
вече референти стойности за района, стига те да са били представителни, а не базирани 
на прекалено завишени нива на производителност.

След определяне на размера на загубата помощта се изчислява по следната формула:

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

- RMAR = среден добив за референтния период
- PMAR = средна цена за референтния период
- RMAE = среден добив за годината на възникване на застрахователното събитие
- PMAE = средна цена за годината на възникване на застрахователното събитие.

                                               
1 ОВ C 232, 12.8.2000, стр. 19.
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В рамките на режима на помощите № 143/02 загубите са били определени на базата на 
сравнение между производството през 2002 г. и продукцията за периода 1997 — 1999 г. 
и помощта е била изчислена на базата на горната формула със средните цени за 2002 г. 
и цените за периода 1997 — 1999 г.

III. Наблюдения на Комисията по повод на петицията

Одобрявайки режима за помощи № 143/02, Комисията разреши държавните помощи да 
се отпускат според общи изисквания, образуващи една референтна рамка. В тази рамка 
гръцките органи са оценили размера на загубите на вносителя и са ги определили като 
недостатъчни, за да се обоснове отпускането на по-голяма помощ. Като се има предвид, 
че в разглеждания случай използваният метод за изчисляване очевидно не води до 
разширяване на кръга на бенефициентите или надуване на размера на помощта, която 
може да се изплати, Комисията не може да констатира злоупотреба с помощ. Тъй като 
тя е опредила метод на изчисляване на загубите, а не конкретни цифри, спорът за 
използваните цифрови изражения на загубите като база за оценка на правото на помощ 
на вносителя и оттам — за размера на помощта трябва се реши на национално ниво.

Що се отнася до размера на помощта, не трябва  да се изключва това, че гръцките 
органи е трябвало да разпределят бюджета, с който са разполагали, между всички 
селски стопани, засегнати от неблагоприятните климатични условия през зимата на
2001 — 2002 г. и поради това да променят изплатената на вносителя помощ.

IV. Заключение

Въпросът за точността на параметрите за изчисляване на загубите и на размера на 
помощта трябва да бъде решен от националните съдебни инстанции.
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