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Ref.: Petiția nr. 1214/2011, adresată de Baudilio Ros Prat, de cetățenie spaniolă, în 
numele Institut Agrícola Català de Sant Isidre, privind legislația națională 
care încalcă Directiva 2006/123/CE, Directiva privind serviciile

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președintele Institut Agrícola Català de Sant Isidre, menționează două texte 
legislative ale guvernului autonom din Catalonia care încalcă Directiva 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieței interne, Directiva privind serviciile. Acestea sunt Decretul 392/2006 
care reglementează sistemul de consultanță pentru sectorul agricol și Ordinul AAM/171/2011 
de stabilire a normelor de acordare a ajutorului de stat pentru entitățile de consultanță din 
sectorul agricol. Petiționarul denunță faptul că Decretul 392/2006 nu a fost modificat în 
vederea transpunerii corecte a legislației europene, deși acesta constată că există un proiect de 
decret. În consecință, petiționarul contestă legalitatea Ordinului AAM/171/2011, întrucât 
acesta acordă ajutor de stat entităților în conformitate cu criteriile prevăzute în 
Decretul 392/2006. În condițiile actuale, entitatea reprezentată de petiționar este supusă unei 
presupuse discriminări ilegale. În plus, petiționarul menționează articolele din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene care prevăd normele de concurență necesare pentru 
funcționarea pieței interne.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul a susținut că legislația de punere în aplicare a regulamentelor UE privind 
organismele de consultanță agricolă din regiunea Catalonia (Decreto 392/2006, de 17 de 
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octubre, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) nu a fost 
modificată pentru a garanta compatibilitatea acesteia cu Directiva privind serviciile1

(Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne). Petiționarul a susținut că criteriile pentru acordarea 
sistemului de autorizare necesar pentru organismele de consultanță agricolă prevăzute în 
decretul menționat mai sus dau naștere unor îngrijorări legate de compatibilitatea cu Directiva 
privind serviciile. Petiționarul s-a referit în special la obligația de a deține un anumit număr de 
birouri în fiecare zonă administrativă. Ca urmare a acestei condiții, se pare că nici anumite 
întreprinderi nu au mai putut beneficia de fonduri FEADR, acordate serviciilor în cauză de 
către autoritățile regionale.

Comisia a examinat dispozițiile din sistemul juridic spaniol menționate mai sus. Se pare că 
Decreto 392/2006 a fost modificat recent prin Decreto 9/2012, de 17 de enero, relativo al 
Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña. Scopul acestei modificări a fost acela de a 
adapta dispozițiile la care face referire petiționarul la principiile Directivei privind serviciile și 
ale Regulamentului 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru 
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire 
a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Sistemul de autorizare care fusese necesar 
anterior pentru a furniza servicii de consultanță agricolă a fost înlocuit cu o declarație 
importantă, iar obligația, contestată de către petiționar, de a deține un număr minim de birouri 
în fiecare zonă administrativă nu mai este valabilă.

Dispozițiile a căror legalitate a fost contestată de petiționar au fost modificate recent de 
autoritățile spaniole pentru a asigura compatibilitatea lor cu Directiva privind serviciile. Prin 
urmare, problemele petiționarului par a fi fost rezolvate și nu se justifică nicio măsură de 
executare din partea Comisiei.

                                               
1   JO L 376, 27.12.2006, p. 3


