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subvențiile agricole acordate de UE liniilor aeriene pentru servirea meselor la bord 

1. Rezumatul petiției

Potrivit articolelor de presă și programelor de televiziune, marile linii aeriene din Europa 
primesc subvenții agricole pentru servirea meselor la bord. Justificarea ar fi că produsele 
cumpărate în UE sunt servite ca mese în afara granițelor UE și, prin urmare, se clasifică ca 
exporturi. Petiționarul obiectează cu privire la această practică și solicită Parlamentului să îi 
pună capăt.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul ia act de faptul că liniile aeriene, în timp ce zboară deasupra țărilor în curs de 
dezvoltare, servesc pasagerilor mesele care sunt parțial subvenționate din fondurile agricole 
ale UE. El este de părere că liniile aeriene obțin profituri mult mai mari decât nivelul 
subvențiilor, iar principiile pieței libere ar trebui să împiedice finanțarea lor din fonduri 
agricole ale UE care sunt destinate țărilor în curs de dezvoltare. 

Fondurile agricole ale UE nu sunt destinate țărilor în curs de dezvoltare, ci stabilizării piețelor 
agricole ale Uniunii în cadrul unei politici agricole comune (PAC). În conformitate cu 
articolele 38-44 din tratat, un regulament al Consiliului privind organizare comună unică a 
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piețelor1 prevede restituiri la export care funcționează în măsura în care este necesar pentru a 
facilita exporturile de produse agricole pe baza cotațiilor sau a prețurilor de pe piața mondială. 
Altfel spus, restituirile la export ar trebui să creeze condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește produsele agricole produse în UE și cele produse în țări terțe.

În acest context, un regulament al Comisiei de punere în aplicare2 clarifică faptul că livrările 
de produse agricole ca provizii alimentare (adică furnizare de produse alimentare la bordul 
aeronavelor sau navelor) pentru aeronavele care efectuează curse internaționale reprezintă 
exporturi de produse agricole care se califică pentru restituirile la export. Motivul este că 
întreprinderile pentru provizii alimentare au alternativa de a utiliza produse agricole produse 
în Uniune. De exemplu, ele ar putea decide să achiziționeze servicii de livrare de provizii 
alimentare la prețurile pieței mondiale din țări terțe de unde decolează aeronava sau unde 
aterizează.

Reformele din 2003 încoace și evoluțiile economice ulterioare au generat deja, în practică, o 
eliminare treptată a restituirilor la export, inclusiv cele pentru proviziile alimentare. Atunci 
când restituirile au fost temporar reactivate în sectorul laptelui ca măsură de criză în 2009, au 
fost excluse restituirile pentru produsele lactate destinate livrării de provizii alimentare. În 
prezent, restituirile la export sunt zero în șase dintre cele opt sectoare eligibile. Restituirile la 
export sunt disponibile numai pentru anumite produse din sectorul cărnii de pasăre și al 
ouălor.3

Concluzie

Ca urmare a reformării politicii privind restituirile la export în temeiul PAC, restituirile sunt 
disponibile numai pentru doar câteva produse. Comisia va continua să monitorizeze în mod 
critic dacă instrumentul de restituire la export din orice sector sau către orice destinație, 
inclusiv livrarea de provizii alimentare, este încă o modalitate de stabilizare a piețelor 
agricole. În plus, aceste restituiri fac obiectul negocierilor comerciale de la nivel internațional, 
ceea ce ar putea să reducă în continuare utilizarea lor foarte limitată.

                                               
1 Articolul 162 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
2 Articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 612/2009, JO L 186, 17.7.2009, p. 1.
3 A se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 535/2012 sau 341/2012.


