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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0503/2013, adresată de A.G., de cetățenie lituaniană, privind fondurile 
de asistență a PAC

Petiția nr. 0800/2013, adresată de A.A., de cetățenie lituaniană, privind asistența 
PAC

1. Rezumatul petiției nr. 0503/2013

Petiționara reclamă modul în care sunt alocate subvențiile PAC de către funcționarii UE. Ea 
consideră acțiunile lor ca fiind în mod frecvent arbitrare, folosind metode care nu se bazează 
pe criterii obiective pentru atingerea obiectivului lor. Sectorul produselor lactate și sectorul 
creșterii animalelor din Lituania sunt în special afectate de aceste decizii. Petiționara afirmă 
că fondurile UE destinate PAC sunt, de fapt, direcționare către alte proiecte, și nu către 
fermierii pentru care au fost destinate.

Rezumatul petiției nr. 0800/2013

Petiționarul susține că asistența PAC nu este plătită în mod corect în Lituania, întrucât fermele 
de lapte și de creștere a animalelor sunt reduse în mod ilegal prin decizii de punere în aplicare 
ale Comisiei. Petiționarul acuză Comisia că aplică legislația UE și plățile PNDC pentru 
Lituania în mod arbitrar. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0503/2013, declarată admisibilă la 19 noiembrie 2013.
Petiția nr. 0800/2013, declarată admisibilă la 20 decembrie 2013.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Deciziile Comisiei de autorizare a unor plăți naționale directe complementare (denumite în 
continuare „PNDC” privesc doar statele membre cărora le sunt adresate și, prin urmare, nu 
sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Fiecare autorizație din partea Comisiei 
este precedată de solicitarea unui stat membru sub forma unei scrisori adresate Comisiei. 
Această scrisoare este disponibilă la autoritatea statului membru, în acest caz, Ministerul 
Agriculturii din Lituania.

Odată ce toate PNDC-urile sunt autorizate, Comisia distribuie toate deciziile către delegații 
Comitetului de gestionare a plăților directe. Acest comitet a discutat, de asemenea, în detaliu 
documentul de lucru în care se explică metodologia de aplicat pentru deciziile din 2012 
privind PNDC-urile (DS/2011/14/REV2). 

Petiționarul face referire și la problema creată de așa-numiții „fermieri din fotolii” în PAC. 
Pentru a aborda problema „fermierilor din fotolii”, Regulamentul (UE) nr. 1307/20131

introduce cerințele privind fermierii activi începând cu 1 ianuarie 2015. Potrivit articolului 9 
alineatul (1), nu se vor acorda plăți directe persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice ale căror suprafețe agricole sunt în principal suprafețe menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru cultivare sau pășunat și care nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă stabilită de statele membre. Mai mult, entitățile 
incluse pe lista prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament (servicii 
feroviare, apeducte, servicii imobiliare și terenuri permanente de sport și recreere) nu vor fi 
eligibile pentru plăți directe decât dacă demonstrează, prin respectarea unuia dintre criteriile 
enumerate la articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf, că ar trebui considerați fermieri activi. 
În plus, statele membre pot aplica articolul 9 alineatul (3) din prezentul regulament care 
prevede posibilitatea de a nu acorda plăți directe persoanelor fizice și juridice ale căror 
activități agricole constituie doar o parte nesemnificativă din activitățile lor economice 
generale și/sau a căror activitate principală sau obiecte de afaceri nu constau în exercitarea 
unei activități agricole. 

Concluzie

Statul membru are responsabilitatea de a furniza informații cu privire la condițiile referitoare 
la PNDC și de a stabili măsuri de control pentru a asigura conformitatea cu autorizația 
Comisiei. Prin urmare, Comisia invită petiționarul să contacteze Ministerul Agriculturii din 
Lituania sau agenția de plăți pentru a primi informații mai detaliate cu privire la acordarea de 
PNDC în Lituania.

Petiționarul este invitat să contacteze Ministerul Agriculturii din Lituania sau agenția de plăți 
și în legătură cu decizia lituaniană referitoare la punerea în aplicare a cerințelor privind 
fermierii activi din Lituania, în special dacă lista negativă în temeiul articolului 9 alineatul (3) 
din actul de bază va fi extinsă.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului , JO L 347, 20.12.2013, pp. 0608-0670.


