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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

din 14.8.2018 

de autorizare a derogărilor de la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de la Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei în 

ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor condiții referitoare la plata pentru 

înverzire pentru anul de cerere 2018, în Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Portugalia, Finlanda și Suedia 

(Numai textele în limbile daneză, estonă, finlandeză, letonă, lituaniană, polonă, portugheză și 

suedeză sunt autentice) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere 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. 73/2008 al Consiliului
1
, în 

special articolul 69 alineatul (1), 

întrucât: 

(1) Titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede o plată pentru 

practici agricole benefice pentru climă și mediu („plata pentru înverzire”). Printre 

aceste practici se numără diversificarea culturilor și zonele de interes ecologic. Norme 

suplimentare privind practicile respective sunt prevăzute în capitolul 3 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei
2
. 

(2) În conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în 

scopul diversificării culturilor, terenurile lăsate în pârloagă trebuie să fie considerate 

ca culturi distincte față de iarbă sau alte furaje erbacee. Acest lucru implică faptul că 

terenul care a fost folosit pentru pășunat sau pentru recoltare în scopuri de producție 

nu poate fi considerat ca teren lăsat în pârloagă. 

(3) În conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 639/2014, terenurile lăsate în pârloagă pot fi calificate ca zonă de interes ecologic 

în sensul articolului 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu condiția să nu aibă 

loc nicio producție agricolă pe acestea. 

(4) În ianuarie, februarie și martie 2018 în cazul Portugaliei și în mai sau în iunie 2018 în 

cazul Danemarcei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Finlandei și Suediei, 

activitatea agricolă în anumite zone din aceste state membre a fost considerabil 

afectată de seceta severă, în special în ceea ce privește resurse furajere pentru animale. 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 608. 
2 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile 

directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a 

anexei X la regulamentul menționat (JO L 181, 20.6.2014, p. 1). 
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Nivelurile excepțional de scăzute de precipitații, combinate cu temperaturi sub limita 

normală în Portugalia și temperaturi extrem de ridicate din Danemarca, Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda și Suedia au afectat recoltele anuale și 

multianuale de pășuni și pajiști, fie prin întârzierea ciclului lor vegetativ, fie prin 

dezvoltarea lor prematur, după caz. Aceste condiții au avut consecințe și asupra valorii 

nutritive a culturilor în cauză. În paralel, cultivarea de surse alternative de furaje 

pentru animale, cum ar fi cereale semănate primăvara sau iarna, a fost, de asemenea, 

afectată de aceste condiții, fie prin întârzierea însămânțării cu culturi de primăvară din 

cauza aridității solului, fie cauzând maturitatea timpurie a acestora sau afectând 

negativ germinarea. Aceste condiții au făcut ca unii agricultori să recurgă la rezervele 

de furaje care ar trebui în mod normal să fie stocate pentru utilizare într-un sezon 

ulterior sau i-au împiedicat să constituie astfel de rezerve. Aceste evenimente au 

ridicat semne de întrebare în ceea ce privește disponibilitatea furajelor pentru animale 

pe termen scurt și lung din cauza creșterii costurilor acestora ca urmare a producției 

scăzute, ceea ce reprezintă un risc pentru viabilitatea exploatațiilor în cauză. 

(5) Din aceste motive, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, 

Finlanda și Suedia au solicitat să li se acorde posibilitatea de a deroga de la anumite 

condiții referitoare la plata pentru înverzire, pentru a permite agricultorilor din zonele 

afectate să utilizeze fără întârziere o parte cât mai mare a zonelor lor disponibile 

pentru a-și hrăni animalele, inclusiv terenurile lăsate în pârloagă, care au fost declarate 

ca îndeplinind cerințele referitoare la diversificarea culturilor sau la zonele de interes 

ecologic. 

(6) Având în vedere gravitatea acestei secete și consecințele sale, este adecvat să se 

prevadă derogări de la articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 

și de la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014. 

(7) Cu toate acestea, pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 69 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, prezenta decizie ar trebui să prevadă numai 

derogările de la obligația referitoare la diversificarea culturilor și la zonele de interes 

ecologic, în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar. Din acest 

motiv, derogările prevăzute în prezenta decizie ar trebui să fie aplicabile agricultorilor 

stabiliți în zonele recunoscute în mod oficial de autoritățile competente din statele 

membre în cauză ca afectate de seceta respectivă, care a dus la o penurie de resurse 

furajere, afectând astfel creșterea animalelor. 

(8) Ținând seama de caracteristicile specifice ale zonelor afectate, precum și de sistemele 

agricole existente și de utilizarea terenurilor, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, 

Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia ar trebui să aibă posibilitatea de a decide care 

dintre aceste derogări se aplică și în ce măsură, cu condiția respectării condițiilor 

prevăzute în prezenta decizie. 

(9) Pentru a se asigura că derogările autorizate prin prezenta decizie sunt eficace, 

Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia ar 

trebui să ia decizia în termen de 30 de zile de la data notificării prezentei decizii. 

(10) Pentru a da Comisiei posibilitatea de a monitoriza aplicarea corectă a normelor 

relevante și impactul acestor derogări, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Portugalia, Finlanda și Suedia ar trebui să notifice Comisiei deciziile lor respective în 

termen de 14 zile de la data la care a fost luată această decizie. Este necesar ca 

respectivele state membre să furnizeze informații privind suprafața estimată și reală a 

zonelor relevante în vederea evaluării impactului potențial al derogărilor asupra 
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obiectivelor de mediu referitoare la diversificarea culturilor și la zonele de interes 

ecologic stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

(11) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului 

privind plățile directe, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Derogări de la anumite condiții pentru a beneficia de plata pentru înverzire 

(1) Prin derogare de la articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, pentru 

anul de cerere 2018, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Finlanda și 

Suedia pot decide ca terenurile lăsate în pârloagă să fie considerate o cultură distinctă, chiar 

dacă terenurile în cauză au fost folosite pentru pășunat sau recoltare în scopuri de producție. 

(2) Prin derogare de la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, 

pentru anul de cerere 2018, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, 

Finlanda și Suedia pot decide ca terenurile lăsate în pârloagă să fie considerate o zonă de 

interes ecologic, chiar dacă terenurile în cauză au fost folosite pentru pășunat sau recoltare în 

scopuri de producție. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare al derogărilor 

Deciziile menționate la articolul 1 se aplică numai zonelor în care se află animalele afectate și 

care sunt recunoscute oficial de autoritățile competente din Danemarca, Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Portugalia Finlanda și Suedia ca fiind afectate de seceta din lunile ianuarie, 

februarie și martie 2018 în cazul Portugaliei și din mai sau iunie 2018 în cazul Danemarcei, 

Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Finlandei și Suediei. 

Articolul 3 

Termen 

Deciziile menționate la articolul 1 trebuie să se adopte în termen de 30 de zile de la data 

notificării prezentei decizii. 

Articolul 4 

Notificare 

(1) În termen de 14 zile de la data la care au fost luate deciziile menționate la articolul 1, 

Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia notifică 

Comisiei deciziile luate și informațiile următoare:  

(a)  zonele recunoscute oficial de autoritățile lor competente ca fiind afectate de seceta 

din lunile ianuarie, februarie și martie 2018 în cazul Portugaliei și din mai sau iunie 

2018 în cazul Danemarcei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Finlandei și 

Suediei; 

(b)  o estimare a suprafeței zonelor pentru care pot fi aplicate derogările prevăzute la 

articolul 1. 
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(2) Până la 15 decembrie 2018 cel târziu, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Portugalia, Finlanda și Suedia notifică Comisiei suprafața zonelor pentru care au fost aplicate 

derogările prevăzute la articolul 1. 

Articolul 5 

Destinatari 

Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei, Republicii Estonia, Republicii Letonia, 

Republicii Lituania, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Finlanda și 

Regatului Suediei. 

Adoptată la Bruxelles, 14.8.2018 

 Pentru Comisie 

 Phil HOGAN 

 Membru al Comisiei 

 

 


