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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0563/2007, Nikitas Giannakakis, Kreikan kansalainen, 
talvella 2001–2002 epäsuotuisista sääoloista kärsineille kreikkalaisille 
maataloustuottajille, kalastajille ja vesiviljelyn harjoittajille myönnetyn 
valtiontuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen rikkomisesta 
Kreikan viranomaisten toimesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on oliivien tuottaja, korostaa, että komissio antoi 
18. syyskuuta 2002 luvan myöntää yhteensä 171,6 miljoonaa euroa kansallisia tukia niille 
Kreikan maanviljelijöille, kalastajille ja vesiviljelijöille, jotka ovat kärsineet 
luonnonkatastrofin seurauksiin verrattavia tappioita aiheuttaneen huonon sään tuottamista
tuhoista talvella 2001–2002. Vetoomuksen esittäjä, joka kärsi huomattavia tappioita, haki 
myöhemmin tukea Kreikan maanviljelijöiden keskinäisestä etuuskassasta EL.G.A:sta, joka 
hänen mukaansa olisi kuitenkin käyttänyt virheellisiä laskentaperusteita arvioidessaan hänen 
toiminnalleen aiheutuneiden vahinkojen laajuutta. Näin ollen hän kääntyi komission 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston puoleen, joka lähetti hänelle jäljennöksen 
Kreikan viranomaisille toimitetusta komission tiedonannosta (C(2002)3349), joka koski 
kyseistä tukea (tuki nro 143/02) ja josta ilmenivät komission vahvistamat laskentaperusteet. 
Vetoomuksen esittäjä kääntyi uudelleen tuloksetta EL.G.A:n puoleen. Sen jälkeen hän nosti 
asiasta kanteen, jonka yhteydessä ei ole vielä tehty päätöstä, koska EL.G.A. on useita kertoja 
pyytänyt asian käsittelyn lykkäämistä. Vetoomuksen esittäjän mukaan EL.G.A. on rikkonut 
vakavasti edellä mainitun tukea koskevan tiedonannon määräyksiä, joten hän pyytää 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. lokakuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että keskinäinen vakuutuskassa EL.G.A, jolla on tärkeä asema 
maataloustuottajien korvausjärjestelmässä, on arvioinut hänen tuotonmenetyksensä väärin 
perustein, että hänen saamansa tuki on riittämätön ja ettei asian vieminen 
tuomioistuinkäsittelyyn ole vielä johtanut päätöksiin, koska EL.G.A. on useita kertoja 
pyytänyt asian käsittelyn lykkäämistä. 

II. Taustaa

Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet valtiontukijärjestelmästä, jonka tarkoituksena on 
korvata Kreikassa talven 2001–2002 aikana vallinneesta huonosta säästä muun muassa 
maanviljelijöille aiheutuneet tappiot (tukitapaus nro 143/02).

Ilmoituksen antamisajankohtana sovellettavien valtiontukisääntöjen nojalla (11.3 kohta, 
yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta1) tappioita kärsineet maanviljelijät olivat 
oikeutettuja korvaukseen, jos (tilakohtaisesti arvioidut) tappiot olivat vähintään 20 prosenttia 
viljelykasvista kyseisenä vuotena saadusta kokonaissadosta epäsuotuisilla alueilla ja 
30 prosenttia muilla alueilla.

Tavanomaisen vuoden kokonaistuotannon määrä lasketaan viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden keskimääräisen kokonaistuotannon perusteella ottamatta huomioon sellaisia vuosia, 
joilta on jo maksettu korvausta epäsuotuisien sääolojen vuoksi.

Muina laskentaperusteina voidaan käyttää muun muassa alueellisia viitearvoja, mikäli ne ovat 
edustavia eivätkä perustu epätavallisen suuriin satoihin.

Kun tappiot on määritelty, tuki lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE) eli:

- RMAR = viitekauden keskisato
- PMAR = viitekauden keskihinta
- RMAE = keskisato tapahtumavuonna
- PMAE = keskihinta tapahtumavuonna

Tukijärjestelmän N 143/02 mukaisesti tappiot määriteltiin vertaamalla toisiinsa vuoden 2002 
tuotantoa ja vuosien 1997–1999 tuotantoa, ja tuen laskentaperusteena käytettiin edellä 
mainittua kaavaa vuoden 2002 ja vuosien 1997–1999 keskihinnoilla.

III. Vetoomusta koskevia komission huomautuksia

Hyväksyessään tukijärjestelmän nro 143/02 komissio antoi luvan valtiontukien myöntämiseen 
viitekehyksenä toimivien yleisten edellytysten mukaisesti. Arvioituaan tässä yhteydessä 

                                               
1 EYVL C 232, 12.8.2000, s. 19.
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vetoomuksen esittäjän tappiot Kreikan viranomaiset pitivät niitä riittämättömänä perusteena 
suuremman tuen myöntämiselle. Ottaen huomioon, että esimerkkitapauksessa käytetty 
laskentamenetelmä ei ilmeisesti lisää tuensaajien määrää tai nosta myönnettävän tuen määrää, 
komissio ei voi katsoa, että kyseessä olisi ollut tuen väärinkäyttö. Koska komissio hyväksyi 
laskentaperusteeksi tarkkojen lukujen sijasta tappiot, on vetoomuksen esittäjän 
tukikelpoisuuden arviointiperusteena käytettyjen tappioiden määrää ja siten myös tukimäärää 
koskeva riita-asia ratkaistava kansallisesti.

Tuen määrästä puheen ollen ei myöskään voida sulkea pois sitä, että Kreikan viranomaiset 
olisivat joutuneet jakamaan käytettävissä olevat määrärahat kaikkien talvella 2001–2002 
epäsuotuisista ilmasto-olosuhteista kärsineiden viljelijöiden kesken ja näin ollen 
mukauttamaan vetoomuksen esittäjälle myönnettyä tukea.

IV. Päätelmä

Kysymys tappion ja tukimäärän laskentaperusteiden tarkkuudesta on ratkaistava kansallisissa 
tuomioistuimissa.
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