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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1022/2012, adresată de Sean, de cetățenie irlandeză, privind aplicarea 
incorectă de către autoritățile din Galway, Irlanda, a termenilor și condițiilor 
sistemului de plată unică pe fermă și ale schemei pentru zonele defavorizate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că Ministerul Agriculturii, Alimentației și Marinei din Irlanda a 
aplicat în mod incorect termenii și condițiile sistemului de plată unică pe fermă și ale schemei 
pentru zonele defavorizate cu privire la islazul comunal din Keelderry, Peterswell, districtul 
Galway. Petiționarul explică faptul că terenul în cauză a beneficiat timp de mulți ani de 
subvenții și plăți din schemele menționate anterior dat fiind faptul că asigură necesarul furajer 
în proporție de 99 %. Cu toate acestea, în octombrie 2010 și februarie 2011, inspectorii din 
cadrul ministerului au acordat aceluiași teren grade de asigurare a nutrețului de 0 % și, 
respectiv, 10 %. Petiționarul contestă rezultatele acestor inspecții și menționează o altă 
inspecție care a avut loc anterior, în iulie-august 2010, și care a stabilit un grad de 90 %, 
inspecție care a fost declarată „neautorizată”. În pofida faptului că biroul zonal Galway a 
recunoscut faptul că termenii și condițiile schemei nu au fost aplicate în mod corect, 
petiționarul susține că ministerul a omis, a refuzat sau a neglijat corectarea rezultatelor 
inspecțiilor. Petiționarul sugerează că ar fi existat nereguli în procesul de inspecție, precum și 
în asigurarea unei proceduri de apel corecte, care să implice reinspectarea terenurilor 
respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013
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În ceea ce privește sistemul de plată unică, petiționarului i s-au alocat subvenții pe baza 
modelului istoric aplicat în Irlanda, unde sistemul de plată unică a fost introdus în anul 2005. 
Această alocare s-a făcut în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) 
nr. 1782/20031  Pe lângă dreptul la subvenții, un beneficiar trebuie să aibă la dispoziție și 
hectare eligibile pentru a primi plățile care se acordă în baza sistemului de plată unică. În 
conformitate cu articolul 43 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
numărul de hectare eligibile include întreaga zonă furajeră din perioada de referință 
(anii 2000, 2001 și 2002), definită la articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003.

Drepturile la subvenții trebuie activate în fiecare an prin stabilirea hectarelor eligibile pentru a 
primi plăți. Hectarele eligibile sunt definite în prezent la articolul 34 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/20092 al Consiliului.

Pentru a stabili hectarele eligibile, autoritățile irlandeze trebuie să efectueze controale și 
inspecții. Dispozițiile actuale ale UE privind controalele referitoare la criteriile de eligibilitate 
pot fi găsite în partea II titlul III capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al 
Consiliului3. În special, articolul 34 din regulamentul respectiv se ocupă cu stabilirea zonei 
eligibile. De asemenea, în partea II titlul IV capitolul II secțiunea I din același regulament 
există dispoziții ale UE privind constatările efectuate în legătură cu criteriile de eligibilitate. 
Nici una dintre informațiile puse la dispoziție de petiționar nu pare să indice că aceste norme 
generale nu au fost respectate de Ministerul Agriculturii din Irlanda în acest caz.

La fel, în ceea ce privește schema pentru zonele defavorizate, care face parte din Programul 
pentru dezvoltare rurală din Irlanda, în titlul I capitolul II secțiunea I subsecțiunea I din 
Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei4 există norme generale ale UE referitoare la 
controale și la controalele la fața locului. De asemenea, în legătură cu aceste dispoziții privind 
dezvoltarea rurală, în informațiile puse la dispoziție de petiționar nu pare să existe nimic care 
să indice faptul că acestea nu au fost respectate de Ministerul Agriculturii din Irlanda în acest 
caz.

În baza acordurilor care guvernează funcționarea politicii agricole comune (PAC) de la 
începutul existenței sale, [conform articolului 291 alineatul (1) din TFUE, Uniunea nu 
„deleagă” statelor membre punerea în aplicare], statele membre sunt responsabile pentru

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de 
sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de 
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) 
nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 
(JO L 270, 21.10.2003, p 1). În prezent înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
2 Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 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, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 30.1.2009, p. 16).
3 Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de 
administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și 
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de 
ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 316, 2.12.2009, p. 65).
4 Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a 
ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (JO L 25, 28.1.2001, p. 8).
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punerea în aplicare a normelor PAC și, îndeosebi, pentru efectuarea plăților către beneficiari. 
Ca urmare a responsabilității acestora de a proteja interesele financiare ale bugetului UE, 
statele membre trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că subvențiile 
se acordă în mod corect și pentru a preveni și a combate neregulile1. Acest principiu se aplică 
plăților efectuate atât în temeiul Pilonului I (sistemul de plată unică), cât și al Pilonului II 
(schema pentru zonele defavorizate) al PAC.

În consecință, litigiile referitoare la gestionarea administrativă a unui caz particular, precum 
cel referitor la evaluarea factuală a dimensiunii zonelor furajere, trebuie analizate de 
autoritățile naționale.

Întrucât evaluarea informațiilor obținute în timpul inspecțiilor efectuate de Ministerul 
Agriculturii este de competența autorităților naționale, Comisia nu poate înlocui evaluarea 
autorităților naționale cu propria sa evaluare și nu poate interveni în procedurile 
administrative ale cazului.

În consecință, situația descrisă de petiționar s-ar putea rezolva prin formularea unui recurs 
împotriva ultimei decizii a ministerului într-o instanță națională, care poate evalua legalitatea 
acestei decizii.

În cele din urmă, evaluarea corectitudinii procedurilor administrative naționale de recurs, 
precum evaluarea acuzațiilor aduse de petiționar potrivit cărora funcționarii din minister au 
întârziat recursul, este, de asemenea, în afara ariei de competență a Comisiei Europene. 
Autoritățile naționale competente sunt cele care ar trebui să evalueze legalitatea recursului în 
cauză.

Concluzii

În contextul informațiilor disponibile în acest moment, cazul nu conține elemente de drept 
care să justifice o intervenție a Comisiei. Gestionarea administrativă a acestui caz particular 
este de competența tribunalelor administrative sau judiciare naționale.

                                               
1 A se vedea articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea 
politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p 1).


