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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1064/2012, adresată de Don Heenan, de cetățenie irlandeză, privind 
modificarea cu efect retroactiv a condițiilor în care se acordă subvenții în temeiul 
schemei de sprijin pentru zonele defavorizate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în calitate de mic întreprinzător în domeniul agricol din Irlanda, este eligibil 
pentru o subvenție în temeiul schemei de sprijin pentru zonele defavorizate. Acordarea acestei 
subvenții depinde de anumite condiții referitoare la numărul animalelor care pot fi deținute în 
raport cu suprafața terenului exploatației agricole (animal/hectar). Potrivit petiționarului, 
aceste condiții au fost modificate de către instanțele competente irlandeze cu efect retroactiv. 
În anul 2012, s-a publicat o modificare care se referea la numărul de animale per hectar din 
anul anterior. Petiționarul a pierdut subvenția deoarece s-au impus retroactiv condiții pe care 
el nu le cunoștea și pe care, prin urmare nu le-a putut îndeplini. Petiționarul consideră că nu 
este corect să se modifice retroactiv condițiile aplicabile pentru anul precedent.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționarul se plânge în legătură cu modificarea condițiilor pentru schema de plăți 
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compensatorii pentru zonele defavorizate (LFA) (plăți pentru agricultorii din zone cu 
handicap, altele decât cele montane) care au fost introduse în programul de dezvoltare rurală 
(PDR) 2007-2013 pentru Irlanda la cea de-a șaptea modificare a acestuia. În special, 
condițiile modificate pentru primirea plăților pentru anul 2012 prevedeau o densitate a 
efectivelor de animale de 0,3 animale pe hectar în 2011. Petiționarul a pierdut subvenția în 
2012 deoarece ferma sa nu mai îndeplinește această densitate minimă a efectivului de 
animale pe hectar în 2011. Petiționarul consideră că este nedrept să se modifice retroactiv 
condițiile pentru anul precedent.

Comisia nu consideră că modificarea condițiilor pentru plăți acordate agricultorilor din zone 
cu handicap, altele decât cele montane, a constituit o modificare retrospectivă/retroactivă.

Plățile către agricultorii din zone cu handicap, altele decât cele montane, se acordă anual.

Faptul că un agricultor a beneficiat de aceste plăți în anumite condiții într-un an nu creează 
dreptul de a primi aceste plăți în anul ulterior în aceleași condiții. Există jurisprudență potrivit 
căreia, în domeniul politicii agricole comune, operatorii economici nu își pot plasa în mod 
justificat încrederea legitimă în menținerea unei situații existente, care poate fi modificată în 
cadrul puterii de apreciere a autorităților competente1.

Modificarea condițiilor pentru plățile acordate agricultorilor din zone cu handicap, altele 
decât cele montane, nu contravin principiilor așteptărilor legitime și securității juridice, cu 
condiția să fie anunțate înainte de începerea perioadei de aplicare.

Teoretic, autoritatea de gestionare ar putea, pe baza unor motive temeinice, să propună 
întreruperea definitivă a schemei de plăți compensatorii pentru zonele defavorizate. Statele 
membre nu sunt obligate de legislația UE să acorde plăți agricultorilor din zone cu handicap 
natural, altele decât cele montane, și unele state membre ale UE nu le acordă agricultorilor 
din zone defavorizate aceste plăți în cadrul programelor lor pentru dezvoltare rurală.

Comisia nu consideră că modificarea condițiilor schemei de plăți compensatorii pentru 
zonele defavorizate a constituit o modificare retrospectivă/retroactivă a normelor, deoarece 
condițiile revizuite pentru plățile acordate în 2012 în baza acestei scheme au fost anunțate 
înainte de începerea perioadei de aplicare.

Faptul că plățile pe 2012 depind de îndeplinirea condiției densității minime a efectivelor de 
animale de 0,3 animale pe hectar în 2011 nu reprezintă un motiv în sine pentru a considera că 
modificarea condițiilor pentru această schemă este o modificare retrospectivă/retroactivă2.

Concluzii

                                               
1 CEJ, Hotărârea din 22 octombrie 2009 în cauza C-449/08, Elbertsen, punctul 45; Hotărârea din 
4 iunie 2009 în cauza C-241/07, Oatsa Talu, punctul 51.
2 Conform cauzei C-241/07, Otsa Talu, în care condițiile de eligibilitate pentru sprijin pentru agricultură 
și mediu în anul 2005 au fost modificate la începutul anului 2005 pentru a limita clasa solicitanților eligibili la 
agricultorii deja vizați de o decizie de acordare a unui astfel de sprijin în exercițiul financiar anterior. Instanța a 
decis că statelor membre nu le este interzis să restricționeze în acest mod clasa beneficiarilor sprijinului pentru 
dezvoltare rurală.
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Comisia nu consideră că modificarea condițiilor pentru plăți acordate agricultorilor din zone 
cu handicap, altele decât cele montane, au constituit o modificare retrospectivă/retroactivă. 
Comisia nu consideră nici că prin aprobarea propunerii pentru cea de-a șaptea modificare a 
programului pentru dezvoltare rurală 2007-2013 pentru Irlanda a încălcat principiile 
așteptărilor legitime și securității juridice.


