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Ref.: Petiția nr. 1564/2009, adresată de Marina Berati, de cetățenie italiană, în 
numele Centrului Internațional pentru Ecologia Hranei (NEIC), însoțită de 
1574 de semnături, privind desființarea subvențiilor UE pentru creșterea 
animalelor și pescuit

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că prin intermediul politicii agricole comune (PAC) și al politicii 
comune din domeniul pescuitului (PCP) miliarde de euro sunt plătite în fiecare an, sub formă 
de subvenții pentru sectorul creșterii animalelor și al pescuitului. Potrivit petiționarei, un nivel 
ridicat al consumului de alimente de origine animală duce la o creștere semnificativă a așa-
numitelor dereglări „ale prosperității”, precum tumorile, bolile cardiovasculare, 
supraexploatarea materiilor prime, malnutriția în țările din lumea a treia și defrișarea pădurilor 
tropicale virgine pentru a crea pășuni pentru vite și pentru a cultiva nutreț (soia, de exemplu). 
Utilizarea energiei, apei, produselor chimice, medicamentelor și îngrășămintelor provoacă 
daune ecologice grave aerului, solului, mărilor și resurselor de apă dulce. Mai mult, este 
posibil ca producătorii din țările sărace să fie privați de mijloacele de trai din cauza practicilor 
de dumping în cazul produselor subvenționate de UE. Petiționara este de părere că banii 
proveniți din impozitele plătite de cetățenii europeni sunt folosiți pentru decizii nechibzuite, 
decizii care au, în mod direct sau indirect, efecte negative asupra sănătății, mediului și 
economiei mondiale. Prin urmare, petiționara pledează pentru desființarea subvențiilor pentru 
creșterea animalelor și pescuit din cadrul PAC și PCP și solicită măsuri de susținere și 
promovare a consumului de alimente vegetale, care ar avea ca avantaj suplimentar o scădere a 
impozitelor în întreaga Europă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționara consideră că în cadrul politicii agricole comune (PAC) sunt alocate sume de bani 
considerabile sub formă de subvenții pentru sectorul creșterii animalelor, sporind astfel 
consumul produselor de origine animală. În opinia petiționarei, acest lucru are efecte negative 
asupra sănătății umane, mediului și economiei internaționale.

Petiționara se declară împotriva subvențiilor pentru creșterea animalelor și solicită adoptarea 
unor măsuri de sprijin și promovare a consumului de alimente vegetale. Conform petiționarei, 
acest lucru ar contribui la reducerea impozitelor în întreaga Europă.

Procesul de reformă a PAC, care cuprinde reforma din 2003 și evaluarea stării de sănătate, a 
schimbat modul în care se acordă sprijin sectorului agricol și în special sectorului creșterii 
animalelor. Astfel, a fost posibilă o abandonare treptată a sprijinului asociat unui anumit 
produs (decuplare).

În prezent, plățile către sectorul creșterii animalelor sunt aproape complet decuplate, cu 
excepția unor prime speciale, precum cele pentru vacile de alăptat, oi și capre în anumite state 
membre, unde este importantă menținerea unui nivel minim al producției agricole pentru a 
susține activitatea economică în regiunile cu puține alternative economice, pentru a asigura o 
aprovizionare adecvată cu materii prime industriilor de prelucrare sau pentru a genera 
beneficii ecologice.

Ca urmare a decuplării plăților, agricultorii europeni au devenit mai orientați către piață, 
având astfel posibilitatea de a alege ce să producă, în funcție de semnalele pieței. În plus, 
punerea în aplicare a normelor privind eco-condiționalitatea a asociat primirea plăților cu 
respectarea mediului, siguranța alimentară și calitatea, precum și bunăstarea animalelor; pe de 
altă parte, obiectivele referitoare la schimbările climatice au fost integrate în politica de 
dezvoltare rurală. 

În contextul discuțiilor privind viitorul PAC se vor aborda mai multe posibilități referitoare la 
o serie de instrumente de politică.

Există din ce în ce mai multe dovezi ale importanței pe care o au acizii grași cu lanț lung 
proveniți din pește pentru sănătatea umană. Produsele din pește care îndeplinesc normele 
stricte ale UE în materie de sănătate pot contribui la reducerea așa-numitelor „perturbări 
specifice țărilor bogate”, mai degrabă decât invers. În plus, proporția din bugetul UE alocată 
sectorului pescuitului este foarte redusă (0,9 miliarde de euro în 2010, reprezentând 0,64% din 
bugetul total de 141,5 miliarde de euro).

Legislația UE permite acordarea de ajutoare comune doar anumitor sectoare de creștere a 
animalelor. Aceste ajutoare au ca obiectiv menținerea unui impact pozitiv asupra societății și 
mediului în regiunile vulnerabile cu o importantă valoare ecologică, și nu promovarea 
consumului de produse de origine animală. 


