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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0563/2007 af Nikitas Giannakakis, græsk statsborger, om de græske 
myndigheders tilsidesættelse af bestemmelserne i Kommissionens beslutning om 
godkendelse af statsstøtte til græske landbrugere, fiskere og fiskeopdrættere, som 
blev ramt af uvejr i vinteren 2001-2002

1. Sammendrag

Andrageren, der er olivenproducent, påpeger, at Kommissionen den 18. september 2002 
godkendte national støtte på i alt 171,6 mio. EUR til landbrugere, fiskere og fiskeopdrættere, 
der blev ramt af følgerne af uvejret i vinteren 2001-2002, idet dette uvejr forårsagede så store 
tab, at det kunne ligestilles med en naturkatastrofe. Andrageren, der havde lidt alvorlige tab, 
ansøgte følgelig om støtte via den græske landbrugsforsikring, EL.G.A., der imidlertid ifølge 
andrageren udmålte størrelsen af hans udbyttetab på et forkert grundlag. Han henvendte sig 
efterfølgende til Europa-Kommissionens GD AGRI, der fremsendte en kopi af den 
meddelelse, Kommissionen havde fremsendt til de græske myndigheder ((C(2002)3349) 
vedrørende den pågældende støtte (Aid No. N 143/02), hvori det af Kommissionen fastsatte 
beregningsgrundlag er anført. Da andragerens fornyede henvendelser til EL.G.A. ikke gav 
resultat, anlagde han sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse, da EL.G.A. flere gange har 
bedt om udsættelse. Andrageren mener, at EL.G.A. har gjort sig skyldig i alvorlig 
tilsidesættelse af bestemmelserne i ovennævnte støttemeddelelse, og anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

" I. Andragendet

Andrageren klager over, at EL.G.A., en forsikringsvirksomhed, der spiller en central rolle i 
landbrugsforsikringssystemet, har udmålt størrelsen af hans tab af udbytte på et forkert 
grundlag, at den støtte, han har modtaget, er for utilstrækkelig, og at hans søgsmål ved 
domstolene endnu ikke har ført til en dom, da EL.G.A. gentagne gange har bedt om 
udsættelse.

II.  Baggrund

De græske myndigheder har anmeldt en ordning for støtte, der skal erstatte de tab, som de 
græske landmænd har lidt som følge af de dårlige vejrforhold, som Grækenland oplevede i 
løbet af vinteren 2001-2002 (sag N 143/02).

I henhold til bestemmelserne for statsstøtte gældende på anmeldelsestidspunktet (punkt 11.3 i 
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren1) kunne landmænd, der havde 
lidt tab (vurderet ud fra tab af udbytte) opnå en erstatning, hvis tabet nåede op på 20 % af 
bruttoproduktionen af den relevante afgrøde det pågældende år i ugunstigt stillede områder og 
på 30 % i andre områder.

Bruttoproduktionen i et normalt år beregnes på grundlag af den gennemsnitlige 
bruttoproduktion i de foregående tre år, eksklusive ethvert år, hvor der skulle betales 
kompensation som følge af andre ugunstige vejrforhold.

Der kan anvendes alternative metoder til beregning af normal produktion, herunder regionale 
referenceværdier, hvis de er repræsentative og ikke er baseret på unormalt høje udbytter.

Når tabets størrelse er fastlagt, vil støtten blive beregnet i henhold til følgende formel:

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

- RMAR = gennemsnitligt udbytte i referenceperioden (rendement moyen de la période 
de référence)

- PMAR = gennemsnitlig pris i referenceperioden (prix moyen de la période de 
référence)

- RMAE = gennemsnitligt udbytte i det år, hvor begivenheden fandt sted (rendement 
moyen de l’année de l’événement)

- PMAE = gennemsnitlig pris i det år, hvor begivenheden fandt sted (prix moyen de 
l’année de l’événement).

Tabenes størrelse er blevet fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem produktionen i 
år 2002 og produktionen i perioden 1997-1999 inden for rammerne af støtteordning N 143/02, 
og støtten er blevet beregnet på grundlag af ovenstående formel med de gennemsnitlige priser 
i 2002 og i perioden 1997-1999.

                                               
1 EFT C 232 af 12.8.2000, s. 19.



CM\749973DA.doc 3/3 PE415.031v01-00

DA

III. Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen accepterer støtteordning N 143/02 og tillader, at statsstøtte tildeles i henhold 
til de almindelige betingelser, der udgør referencerammen. De græske myndigheder har 
vurderet andragerens tab inden for disse rammer og har fundet dem for små til, at en større 
støtte kan retfærdiggøres. Da den anvendte beregningsmetode i nærværende tilfælde ikke 
medfører en nævneværdig udvidelse af kredsen af støttemodtagere eller en oppustning af den 
støtte, der kan tildeles, mener Kommissionen ikke, at der har været tale om misbrug af støtte.
Da Kommissionen har accepteret en beregningsmetode på tab og ikke præcise tal, må tvisten
om de tal, der er blevet brugt som vurderingsgrundlag for andragerens støtteberettigelse og 
dermed for støttebeløbet, skulle afgøres på nationalt niveau.

Med hensyn til støttebeløbet kan det heller ikke udelukkes, at de græske myndigheder har 
været nødt til at fordele de midler, der var til rådighed, mellem alle de landmænd, der har 
været berørt af de ugunstige klimaforhold i vinteren 2001-2002, og har dermed måttet ændre i 
den tildelte støtte til andrageren.

IV. Konklusion

Spørgsmålet om det nøjagtige beregningsparameter på tabene og støttebeløbet bør behandles 
ved de nationale domstole."
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