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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0215/2013, adresată de Melanie Hilkemeier, de cetățenie germană, în 
numele campaniei agricole a Uniunii pentru Conservarea Naturii și a 
Biodiversității (NABU) din Germania, privind o agricultură a viitorului în Europa 

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului să își exercite noile sale competențe conferite prin Tratatul 
de la Lisabona pentru a realiza o politică agricolă comună (PAC) mai ecologică și mai 
durabilă. Potrivit acesteia, intensificarea accentuată a agriculturii, susținută de grupurile de 
interese din domeniul agricol, trebuie prevenită deoarece este contraproductivă din punct de 
vedere economic și ecologic. Printre altele, petiționara solicită un obiectiv mai clar și mai 
ambițios de „ecologizare” a primului pilon PAC, prin cofinanțarea în proporție de 60-80 % a 
unei eco-acțiuni în domeniul agriculturii, consolidarea celui de-al doilea pilon, alocarea a cel 
puțin 35 % din fonduri în favoarea mediului și a peisajelor și eliminarea posibilității 
transferului de fonduri de la un pilon la celălalt. Petiționara invită Parlamentul să joace un rol 
de apărător ferm al unei politici agricole comune europene favorabile mediului, pe viitor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În octombrie 2011, Comisia Europeană a publicat patru propuneri legislative care formează 
„pachetul” pentru o nouă politică agricolă comună 2014-2020. De atunci, au avut loc 
negocieri asupra acestor regulamente atât în cadrul Consiliului, cât și în Parlamentul 
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European, urmate de negocieri interinstituționale. 

Acest proces a condus la un acord politic cu privire la noua PAC în iunie 2013 – finalizat în 
septembrie 2013 – care a fost oficializat pe baza votului în ședința plenară a Parlamentului 
European din noiembrie 2013 și a adoptării de Consiliul de Miniștri în decembrie 2013. 

În consecință, regulamentele finale au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene1, 
iar noua PAC a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, cu excepția noului sistem al 
plăților directe care va începe la 1 ianuarie 2015, după o perioadă de tranziție care să permită 
adaptările necesare. 

Referitor la conținutul solicitării lansate în petiție, Comisia dorește să facă următoarele 
observații, pe baza concluziilor finale privind noua PAC.

Întâi de toate, în ceea ce privește ecologizarea agriculturii, s-a făcut un pas foarte important 
prin faptul că obligațiile în materie de ecologizare reprezintă acum un element obligatoriu al 
noului sistem de plăți directe. În cazul unor încălcări grave, plățile destinate agriculturii 
ecologie pot fi retrase și se poate aplica o sancțiune suplimentară de 25 % (începând din 
2018). Astfel, ecologizarea oferă un cadru robust, capabil să asigure o agricultură durabilă în 
Europa, pentru următorii ani. 

Aceste obligații în materie de ecologizare sunt alcătuite din trei elemente obligatorii:

În primul rând, PAC introduce obligația stabilirii de zone de interes ecologic (ZIE) pe cel 
puțin 5 % din suprafața arabilă a unei exploatații pentru fermele cu peste 15 hectare de teren 
arabil. Trebuie precizat faptul că numai producția durabilă din punct de vedere ecologic este 
permisă în ZIE, detaliile și aspectele (inclusiv chestiunea utilizării de produse fitosanitare) 
urmând a fi stipulate în actele delegate aflate în prezent în pregătire. O evaluare a obligației 
privind ZIE este prevăzută pentru 2017, cu posibilitatea extinderii obligației ZIE la 7 %. 

În al doilea rând, există obligația menținerii raportului dintre pășunile permanente și suprafața 
agricolă. În plus, pentru pășunile permanente se aplică o interdicție asupra arăturilor în zone 
desemnate ca fiind sensibile din punct de vedere ecologic.

În al treilea rând, referitor la diversificarea culturilor, un fermier trebuie să cultive cel puțin 
două culturi în cazul în care terenul său arabil depășește 10 hectare și cel puțin 3 culturi dacă 
terenul arabil depășește 30 de hectare. Cultura principală poate să acopere maximum 75 % din 
suprafața arabilă, iar cele două culturi principale maximum 95 % din suprafața arabilă.

În ceea ce privește dezvoltarea rurală, o rată de cofinanțare de 75 % pentru măsuri de 
agromediu și climă (MAMC) este posibilă (și poate fi majorată la 85 % în regiunile mai puțin 
dezvoltate, în regiunile ultraperiferice și în insulele mai mici din Marea Egee). De asemenea, 
30 % din contribuția UE acordată fiecărui program de dezvoltare rurală trebuie alocată 
măsurilor care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, 
precum și aspectelor legate de mediu. Cele 30 de procente trebuie corelate cu mai multe 
măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv MAMC, agricultura ecologică, măsurile în domeniul 
forestier, plățile Natura 2000 și investițiile asociate mediului și climei. Cu toate acestea, 
autoritățile de programare responsabile de la nivel național și regional sunt libere să 
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depășească acest procent minim. 

Instrumentele de gestionare a riscurilor și a crizelor sunt importante pentru sprijinirea 
fermierilor împotriva șocurilor și a riscurilor tot mai mari (de exemplu, volatilitatea prețurilor) 
pe o piață globală și competitivă. Acestea adaugă un grad de siguranță în materie de 
planificare, contribuind astfel viabilitatea producției și a fermelor în UE. Acesta este motivul 
pentru care politica de dezvoltare rurală oferă sprijin pentru astfel de măsuri sub formă de 
cofinanțare. Pe de altă parte, aceasta reprezintă o „opțiune” pentru autoritățile de programare 
naționale și regionale, ținându-se astfel seama de circumstanțele naționale/regionale, în loc să 
ofere o abordare neindividualizată. 

În fine, referitor la problema transferului bugetar de la al doilea pilon la primul pilon, trebuie 
amintit faptul că este sarcina statelor membre să decidă utilizarea acestei posibilități, în cadrul 
unor limite bine definite (până la 15 % sau 25 %, în funcție de statul membru). În plus, noua 
PAC permite un transfer bugetar de la primul la cel de al doilea pilon (până la 15 %).

Concluzie

Noua PAC a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 (unele componente intrând în vigoare la 
1 ianuarie 2015), motiv pentru care, în acest moment, nu se impune o nouă intervenție. În 
2017, obligația privind ZIE va fi evaluată și va fi urmată de eventuale propuneri cu caracter 
juridic. Referitor la solicitarea generală a petiționarei legată de o orientare „mai ecologică” a 
politicii, noua PAC reprezintă un cadru de politică comună robust care pune în practică mai 
multe instrumente care să sporească gradul de durabilitate a agriculturii în UE. 


