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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0699/2011, adresată de Fermin Laguarda Cardona, de cetățenie 
spaniolă, în numele SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas, privind metoda 
de calcul pentru plățile unice directe efectuate de Spania pentru grepfrut

1. Rezumatul petiției

Acesta este un apel adresat Comisiei de a lua în considerare punctul de vedere al cultivatorilor 
de grepfrut din Valencia, Spania, în contextul revizuirii Regulamentelor (CE) nr. 1234/2007 
și 1782/2003. S-ar părea că regulamentele actuale creează o situație defavorabilă în care 
recolta de grepfrut din Valencia nu prezintă interes pentru întreprinderile de prelucrare din 
Murcia și, prin urmare, a trebuit să fie compostată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

În conformitate cu articolul 33 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului1, drepturile de plată în cadrul schemei de plată unică sunt acordate
pentru sectorul fructelor și legumelor, al cartofilor de consum și al pepinierelor în 
conformitate cu normele stabilite în anexa IX la același regulament.

În conformitate cu partea A punctul 1 al doilea paragraf din anexa IX, agricultorii din 
sectoarele respective primesc un drept de plată pe hectar care se calculează împărțind suma de 
referință menționată la punctul 2 la numărul de hectare, calculat în conformitate cu punctul 3.
                                               
1 JO L 30, 31.1.2009, p. 16.
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Punctul 2 prevede că statele membre stabilesc suma care urmează să fie inclusă în suma de 
referință pentru fiecare agricultor pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Sunt oferite exemple de criterii obiective și nediscriminatorii, printre care: „(a) valoarea 
ajutorului comercial primit, direct sau indirect, de agricultor pentru fructe și legume, cartofi 
pentru consum și pepiniere”.
Sumele primite sunt luate în considerare pentru o perioadă reprezentativă, care poate fi 
diferită pentru fiecare produs, de unul sau mai mulți ani de comercializare, începând cu anul 
de comercializare care se termină în 2001 și, în cazul noilor state membre, începând cu anul 
de comercializare care se termină în 2004, până în anul de comercializare care se termină în 
2007.

Punctul 2 prevede, de asemenea, că aplicarea criteriilor menționate la acest punct poate varia 
între fructe și legume, cartofi pentru consum și pepiniere dacă acest lucru este justificat 
corespunzător, pe o bază obiectivă. Pe aceeași bază, statele membre pot decide să nu 
stabilească sumele care să se includă în suma de referință și hectarele aplicabile în baza 
acestui punct înainte de sfârșitul unei perioade de tranziție de trei ani, care se încheie la 31 
decembrie 2010.

Prin aplicarea anexei IX la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, Ministerul spaniol 
al Agriculturii a stabilit că sumele de referință care trebuie luate în considerare pentru 
acordarea de drepturi de plată vor fi calculate în funcție de cuantumul ajutoarelor pentru 
prelucrare primite de agricultorii din sectorul citricelor. Mai precis, acestea s-au bazat pe 
media ajutoarelor pentru prelucrare primite în timpul anilor de recoltare 2003-2004, 2004-
2005 și 2005-2006 de către agricultorii din fiecare subsector al fructelor și legumelor. Acest 
lucru poate fi considerat drept criteriu obiectiv și nediscriminatoriu prevăzut în mod explicit la 
punctul 2 litera (a) din anexa IX. Pe lângă aplicarea acestui criteriu, s-a decis, de asemenea, 
separarea calculului pentru sectorul lămâilor de calculul pentru sectorul grepfrutului, în forma 
permisă la punctul 2 din anexa IX.

Metoda spaniolă de calculare a sumelor de referință pentru acordarea drepturilor de plată în 
cadrul schemei de plată unică pentru producătorii de grepfrut respectă normele cuprinse în 
anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului deoarece se bazează pe criterii 
obiective și nediscriminatorii.
Solicitarea petiționarului, ca revizuirea actuală a cadrului juridic comunitar în domeniul 
agriculturii să analizeze sumele de referință luate în considerare pentru producătorii de 
grepfrut, nu este în conformitate cu logica noului regulament privind plățile directe1 propus de 
Comisie la 12 octombrie 2011, care încearcă să pună bazele convergenței nivelului de sprijin 
în cadrul statelor membre și între acestea. Un singur sistem în întreaga UE, schema de plată 
de bază, ar trebui să înlocuiască regimul de plată unică și schema de plată unică pe suprafață 
începând cu 2014. Schema ar trebui să funcționeze pe baza unor drepturi de plată acordate la 
nivel național sau regional tuturor agricultorilor în funcție de hectarele eligibile pentru ajutor 
în primul an de aplicare a acesteia. Unul din obiectivele principale este obținerea în timp a 
unui nivel de ajutor pe hectar unde diferențele existente între diferitele sectoare și producții 
                                               
1 COM(2011) 625 final/2.
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agricole să fie eliminate.

În cele din urmă, în ceea ce privește problemele de mediu descrise în petiție, ar trebui 
subliniat faptul că acestea sunt cauzate de problemele structurale și de competitivitate 
existente în sectorul grepfrutului din regiunea în cauză și că nu pot fi abordate direct prin 
sprijinul comunitar acordat sub formă de plăți directe.


