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Tárgy: Nikitas Giannakakis görög állampolgár által benyújtott 0563/2007 számú 
petíció a 2001–2002 telén a kedvezőtlen időjárás által érintett görög 
gazdálkodók, halászok és halgazdálkodók számára nyújtandó állami 
támogatás kiutalásáról szóló bizottsági határozat rendelkezéseinek a görög 
hatóságok általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki olajbogyó termesztésével foglalkozik, ismerteti, hogy 2002. 
szeptember 18-án a Bizottság összesen 171,6 millió euró összegű nemzeti támogatást 
engedélyezett a 2001–2002 telén uralkodó kedvezőtlen időjárás által érintett görög 
gazdálkodók, halászok és halgazdálkodók számára, mivel az időjárás egy természeti 
katasztrófával azonos mértékű veszteségeket okozott nekik. A petíció benyújtója, aki súlyos 
veszteségeket könyvelt el, a görög EL.G.A. biztosítón keresztül nyújtott be kérelmet a 
támogatásra, mely társaság – a petíció benyújtója szerint – nem megfelelő alapon mérte fel a 
terméshozamban keletkezett kár nagyságát. Ezt követően a petíció benyújtója a 
Mezőgazdasági Főigazgatósághoz fordult, amely elküldte neki azon közlemény egy 
példányát, amelyet a Bizottság küldött a görög hatóságoknak ((C(2002)3349) az érintett 
támogatás tekintetében (N 143/02 sz. támogatás), és amely meghatározza a Bizottság által 
megállapított számítási alapot. Mivel a petíció benyújtójának az EL.G.A-hoz benyújtott újabb 
kérelmei eredménytelenek voltak, bírósági eljárást kezdeményezett, amelyben még nem 
hoztak ítéletet, mivel az EL.G.A. többször a tárgyalás elnapolását kérte. A petíció benyújtója 
szerint az EL.G.A. súlyosan megsértette a fent említett, támogatásról szóló közlemény 
rendelkezéseit, és az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

I. A petíció

A petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy a mezőgazdasági termelők kártalanításának 
rendszerében központi szerepet játszó ELGA nevű biztosítási szervezet nem megfelelő alapon 
mérte fel a terméshozamában keletkezett kár nagyságát, hogy a részére kiutalt támogatás nem 
volt elegendő, és hogy a bírósághoz benyújtott panaszai nyomán semmilyen ítélet nem 
született, mivel az ELGA többször a tárgyalás elnapolását kérte.

II.  Előzmények

A görög hatóságok bejelentettek egy állami támogatási rendszert, melyet egyebek között a 
Görögországban 2001–2002 telén uralkodó kedvezőtlen időjárás által érintett görög 
gazdálkodók kárainak enyhítése céljából kívántak nyújtani (N 143/02 számú állami 
támogatás).

A bejelentés pillanatában alkalmazandó állami támogatási szabályok alapján (a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatatások 11.3. 
pontja1), azok a gazdálkodók, akik károkat szenvedtek el (melyeket gazdaságonként mértek 
fel)  a hátrányos helyzetű régiókban akkor részesülhettek kompenzációban, ha a kár elérte az 
érintett kultúra adott évi bruttó termésének 20%-át, a többi régióban pedig akkor, ha a termés 
legalább 30 %-a károsodott.

Egy rendes év bruttó termését az előző három év bruttó termésének átlaga alapján kellett 
kiszámítani, figyelmen kívül hagyva azokat az éveket, amikor a kedvezőtlen időjárási 
körülmények miatt a termelők kártalanításban részesültek.

A terméshozam kiszámítására más számítási módszereket is lehetett alkalmazni, nevezetesen 
regionális referenciaértékeket, feltéve hogy azok reprezentatív értékeknek minősülnek, és nem 
rendellenesen magas terméshozamokon alapulnak.

A veszteség meghatározását követően a támogatást a következő képlet alapján kellett 
kiszámítani:

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

- RMAR = a referencia-időszak átlagos terméshozama
- PMAR = a referencia-időszakban jegyzett átlagár
- RMAE = a káresemény évének átlagos terméshozama
- PMAE = a káresemény évében jegyzett átlagár.

Az N 143/02 számú állami támogatás keretében a veszteségeket a 2002-es év termése illetve 

                                               
1 HL C 232, 2000.8.12., 19. o.
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az 1997-1999-es időszak termése közötti összehasonlítás alapján határozták meg, a támogatás 
összegét pedig a fenti képlet alapján számították ki, a 2002-es illetve az 1997-1999 közötti 
időszakban jegyzett átlagárakat véve alapul.

III. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az N 143/02 számú állami támogatás jóváhagyásával a Bizottság engedélyezte, hogy a görög 
hatóságok állami támogatást nyújtsanak, egy referenciakeretet alkotó általános 
feltételrendszer alapján. E kereteken belül a görög hatóságok felmérték a petíció benyújtója 
által elszenvedett károkat, és úgy ítélték meg, hogy azok nem elég súlyosak ahhoz, hogy 
jelentősebb támogatást indokoljanak. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó esetben 
alkalmazott számítási módszer nyilvánvalóan nem vonja magával a kedvezményezettek 
körének bővülését és nem jár a kifizethető támogatási keret felduzzasztásával, a Bizottság 
nem következtethet a támogatással való visszaélésre. Mivel a Bizottság jóváhagyása a 
veszteségek kiszámításának módszerére, nem pedig konkrét támogatási összegekre 
vonatkozik, a panaszos támogatási jogosultságának alapjául szolgáló veszteségek 
nagyságával, és ebből következően a támogatás összegével kapcsolatos jogvitákat nemzeti 
szinten kell lerendezni.

Ami a támogatás összegét illeti, nem zárható ki az sem, hogy mivel a görög hatóságoknak a 
rendelkezésre álló forrásokat valamennyi, a 2001–2002-es tél kedvezőtlen időjárása által 
érintett görög gazdálkodó között kellett elosztaniuk, ezért voltak kénytelenek megfelelő 
mértékben módosítani a petíció benyújtója részére nyújtott támogatás összegét.

IV. Következtetés

A veszteség nagyságának és a támogatás összegének pontos számítási kritériumaival 
kapcsolatos vitában a nemzeti bíróságoknak kell ítéletet hozniuk.
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