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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 563/2007, ingediend door Nikitas Giannakakis (Griekse 
nationaliteit), over de schending door de Griekse autoriteiten van de 
bepalingen van het besluit van de Commissie betreffende de toekenning van 
staatssteun aan Griekse boeren, vissers en viskwekers die waren getroffen 
door slecht weer in de winter van 2001-2002

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die olijfboer is, merkt op dat de Commissie op 18 september 2002 instemde met 
staatssteun van in totaal 171,6 mln. EUR voor boeren, vissers en viskwekers die waren 
getroffen door het slechte weer in de winter van 2001-2002, omdat dit weer zulke 
grootschalige verliezen had veroorzaakt dat de gevolgen overeenkwamen met die van een 
natuurramp. Indiener, die ernstige verliezen had geleden, vroeg steun aan via de Griekse 
landbouwverzekeringsmaatschappij EL.G.A., die vervolgens – aldus indiener – de omvang 
van zijn verlies aan opbrengst op een onjuiste grondslag berekende. Daarna deed hij een 
beroep op het DG AGRI van de Commissie, dat hem een kopie zond van de mededeling 
(C(2002)3349) van de Commissie aan de Griekse autoriteiten betreffende de hulp in kwestie 
(steunmaatregel N 143/02), waarin de door de Commissie bepaalde berekeningsgrondslag 
wordt uiteengezet. Omdat hernieuwde steunaanvragen van indiener bij EL.G.A. zonder 
resultaat bleven, stapte hij naar de rechter, die nog geen vonnis heeft gewezen omdat EL.G.A. 
herhaaldelijk om uitstel heeft verzocht. Indiener is van mening dat EL.G.A. zich schuldig 
maakt aan een ernstige schending van de bepalingen van voornoemde mededeling over 
staatssteun en vraagt het Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement)
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat EL.G.A, een verzekeringsmaatschappij die een centrale rol 
speelt in de betaling van de schadevergoedingen aan landbouwers, zijn verlies aan opbrengst
op een onjuiste grondslag heeft berekend, dat hij niet voldoende steun heeft ontvangen en dat 
de rechtbank nog geen vonnis heeft gewezen omdat EL.G.A verschillende keren om uitstel 
heeft verzocht. 

II. Voorgeschiedenis

De Griekse autoriteiten hebben de Commissie op de hoogte gebracht van een 
staatssteunregeling om het verlies aan opbrengst te compenseren van onder andere de Griekse 
landbouwers ten gevolge van de slechte weersomstandigheden in Griekenland tijdens de 
winter van 2001-2002 (steunmaatregel N 143/02).

Overeenkomstig de op het moment van de kennisgeving geldende regels inzake staatssteun 
(punt 11.3 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector1) 
konden de landbouwers die verlies hadden geleden (geëvalueerd per landbouwbedrijf) een 
schadevergoeding ontvangen als het verlies 20 % bedroeg van de brutoproductie van het 
betroffen gewas in probleemgebieden en 30 % elders.

De brutoproductie van een normaal jaar moest berekend worden op basis van de gemiddelde 
brutoproductie van de vorige drie jaar, waarbij geen rekening werd gehouden met een jaar 
waarin schadevergoeding werd betaald vanwege slechte weersomstandigheden.

Er mochten ook andere methodes gebruikt worden voor de berekening van de productie, 
bijvoorbeeld op basis van regionale referentiewaarden, op voorwaarde dat deze representatief 
waren en niet gebaseerd waren op abnormaal hoge inkomsten.

Als het productieverlies is vastgesteld, wordt de steun berekend door middel van de volgende 
formule:

WPV = (GORP x GVRP) – (GOJG x GVJG), waarbij:

- GORP  = gemiddelde opbrengst tijdens de referentieperiode
- GVRP = gemiddelde verkoopprijs tijdens de referentieperiode
- GOJG = gemiddelde opbrengst tijdens het jaar waarin de schadelijke gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden
- GVJG = gemiddelde verkoopprijs tijdens het jaar waarin de schadelijke gebeurtenis 

heeft plaatsgevonden.

In het kader van steunmaatregel N 143/02 is het verlies vastgesteld op basis van een 
vergelijking tussen de productie van het jaar 2002 en de productie van 1997-1999, en de steun 
is berekend op basis van bovengenoemde formule, met de gemiddelde prijzen van 2002 en 

                                               
1 PB C 232 van 12.8.2000, blz. 19.
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van de periode 1997-1999.

III. Het commentaar van de Commissie op de in het verzoekschrift aangevoerde argumenten

Door steunmaatregel N 143/02 goed te keuren, heeft de Commissie toegelaten dat de 
staatssteun wordt toegekend op basis van algemene voorwaarden. Binnen dat referentiekader 
hebben de Griekse autoriteiten het verlies van indiener geëvalueerd en hebben zij geoordeeld 
dat het verlies niet voldoende groot was om een hoger steunbedrag toe te kennen. Erop gelet 
dat in dit geval de berekeningswijze niet leidt tot een toename van het aantal begunstigden of 
tot een inflatie van het te storten steunbedrag kan de Commissie niet besluiten dat er misbruik 
is gemaakt van de steun. Omdat de Commissie een berekeningswijze van het verlies, en niet 
van precieze cijfers, heeft goedgekeurd, moet het geschil over de verliescijfers die zijn 
gebruikt als grondslag voor het in aanmerking komende verlies van indiener en voor het 
steunbedrag op nationaal niveau worden geregeld.

Wat het steunbedrag betreft kunnen we ook niet uitsluiten dat de Griekse autoriteiten de 
beschikbare middelen hebben moeten verdelen over alle landbouwers die getroffen waren 
door de slechte weersomstandigheden tijdens de winter van 2001-2002 en dat ze daarom het 
bedrag dat ze aan indiener hebben gestort, dienovereenkomstig hebben aangepast.

IV. Conclusie

De discussie over de nauwkeurigheid van de berekening van het verlies en van het 
steunbedrag is een zaak voor de nationale rechtbanken.
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