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Sinteză 
I Începând din 2013, acțiunile climatice constituie unul dintre obiectivele principale 
ale politicii agricole comune (PAC). În perioada 2014-2020, Comisia a alocat pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea peste 100 de miliarde de euro 
– mai mult de un sfert din bugetul total al PAC. 

II UE joacă un rol esențial în atenuarea schimbărilor climatice în sectorul agriculturii, 
întrucât stabilește standarde de mediu și cofinanțează majoritatea cheltuielilor legate 
de agricultură ale statelor membre. Curtea a decis să auditeze PAC deoarece o parte 
importantă din bugetul acestei politici este consacrată acțiunilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, dar și pentru că politica agricolă și 
clima sunt strâns legate între ele. În opinia Curții, constatările sale vor fi utile în 
contextul obiectivului UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. 

III Curtea a examinat dacă PAC a sprijinit, în perioada 2014-2020, acele practici de 
atenuare a schimbărilor climatice care aveau potențialul de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din agricultură. De asemenea, Curtea a verificat dacă, în 
perioada 2014-2020, PAC a stimulat într-o mai mare măsură decât în 
perioada 2007-2013 adoptarea unor practici eficace de atenuare. Constatările Curții au 
fost structurate în funcție de principalele surse ale acestor emisii: creșterea animalelor, 
fertilizarea solului și exploatarea terenurilor.  

IV Per ansamblu, Curtea a constatat că suma de 100 de miliarde de euro din 
fondurile PAC alocată în perioada 2014-2020 acțiunilor climatice a avut un impact 
redus asupra emisiilor din agricultură, al căror nivel nu a evoluat în mod semnificativ 
din 2010. Majoritatea măsurilor de atenuare sprijinite de PAC au un potențial scăzut de 
atenuare a schimbărilor climatice. PAC rareori finanțează măsuri cu un potențial ridicat 
de atenuare a schimbărilor climatice. 

V Emisiile generate de creșterea animalelor, cauzate în principal de bovine, 
reprezintă aproximativ jumătate din emisiile provenite din agricultură și au rămas 
stabile din 2010. Or, PAC nu încearcă să limiteze efectivele de animale și nici nu oferă 
stimulente pentru reducerea acestora. Măsurile de piață din cadrul PAC includ 
promovarea produselor de origine animală, al căror consum nu a mai înregistrat nicio 
scădere din 2014. 
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VI Emisiile generate de îngrășămintele chimice și de gunoiul de grajd, care reprezintă 
aproape o treime din emisiile provenite din agricultură, au înregistrat o creștere între 
2010 și 2018. PAC oferă sprijin pentru practici care pot reduce utilizarea 
îngrășămintelor, cum ar fi agricultura ecologică și cultivarea de leguminoase pentru 
boabe. Curtea a constatat însă că impactul acestor practici asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră este neclar. În schimb, finanțarea de care au beneficiat unele practici care 
sunt mai eficace a fost limitată. 

VII PAC oferă sprijin fermierilor care cultivă pe turbării drenate, în condițiile în care 
acestea din urmă emit 20 % din gazele cu efect de seră generate de agricultură în UE-
27. Deși în cadrul dezvoltării rurale se punea la dispoziție un sprijin pentru regenerarea 
turbăriilor drenate, acesta a fost rareori utilizat. De asemenea, conform normelor PAC, 
unele activități derulate pe terenuri reumidificate nu sunt eligibile pentru plăți directe. 
În comparație cu perioada 2007-2013, PAC nu a majorat, în perioada 2014-2020, 
sprijinul oferit pentru împădurire, agrosilvicultură și conversia terenurilor arabile în 
pajiști permanente. 

VIII În pofida nivelului sporit de ambiție în materie de climă, normele privind 
ecocondiționalitatea și măsurile de dezvoltare rurală s-au schimbat foarte puțin în 
comparație cu perioada precedentă. Prin urmare, aceste scheme nu au oferit 
fermierilor stimulente pentru a adopta măsuri eficace de atenuare a schimbărilor 
climatice. Schema de înverzire era preconizată să îmbunătățească performanța de 
mediu a PAC, dar impactul ei asupra climei a fost neglijabil.  

IX Curtea recomandă Comisiei: 

(1) să ia măsuri prin care să se asigure că PAC reduce emisiile provenite din 
agricultură; 

(2) să adopte măsuri pentru a reduce emisiile generate de solurile organice drenate 
cultivate și 

(3) să raporteze periodic cu privire la contribuția PAC la atenuarea schimbărilor 
climatice. 
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Introducere 

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură 

01 Emisiile de gaze cu efect de seră legate de producția de alimente reprezintă 26 % 
din emisiile generate la nivel mondial1. Figura 1 arată că cea mai mare parte a emisiilor 
generate de producția de alimente provine din agricultură. În strategia sa intitulată „De 
la fermă la consumator”, Comisia, sprijinindu-se pe orientările Grupului 
Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change), care se axează doar pe activitățile agricole, a afirmat că în UE (deci 
ignorând impactul produselor alimentare de origine animală importate), „agricultura 
este responsabilă pentru 10,3 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE și 
aproximativ 70 % din acestea provin din sectorul creșterii animalelor”. 

Figura 1 – Emisiile de gaze cu efect de seră generate de producția de 
alimente, la nivel mondial 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza următorului document: Poore, J. și Nemecek, T.: Reducing 
food’s environmental impacts through producers and consumers, 2018. 

                                                      
1 Poore, J. și Nemecek, T.: Reducing food’s environmental impacts through producers and 

consumers, 2018. 

Emisii provenite de 
la animale 53 %

Emisii provenite de 
la culturi 29 %

Lanțul de 
aprovizionare 
18 %

82 % din totalul emisiilor generate de producția de alimente

Creșterea animalelor și pescuitul 31 %
Exploatarea terenurilor pentru 
alimente destinate consumului 
uman 8 %

Culturile pentru alimente 
destinate consumului uman 21 %

Prelucrarea 
alimentelor 
4 %

Comer-
țul cu 
amă-
nuntul
3 %

Ambalajele 5 %

Transporturile 6 %

Culturile pentru furaje destinate 
animalelor 6 %

Exploatarea 
terenurilor 
pentru creșterea 
animalelor 16 %

https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
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02 Pentru a raporta volumul gazelor cu efect de seră emise pe teritoriul lor, statele 
membre utilizează date de activitate puse în corelație cu sursele de emisii (de exemplu, 
tipurile și numărul de animale), cărora le aplică factorii de emisie relevanți. Figura 2 
prezintă trei principale gaze cu efect de seră pe care le emite sectorul agriculturii, cele 
mai importante surse ale lor în UE, precum și ponderea acestor surse în totalul 
emisiilor provenite din agricultură, acestea din urmă reprezentând 13 % din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate în UE-27 (inclusiv, în plus, 2,7 % 
reprezentând emisii provenite din exploatarea terenurilor și absorbțiile datorate 
terenurilor cultivate și pajiștilor). Alte emisii, care nu sunt incluse în figura 2, provin din 
utilizarea de combustibil pentru utilaje și pentru încălzirea clădirilor și reprezintă 
aproximativ 2 % din totalul emisiilor generate de UE-27. 

Figura 2 – Surse principale de emisii de gaze cu efect de seră (în CO2 
echivalent) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor gazelor cu efect de seră din UE-27 din 2018 
[EEA greenhouse gas data viewer, Agenția Europeană de Mediu (AEM)]. 

03 Agricultura, în special producția animalieră, antrenează în mod inevitabil emisii 
de gaze cu efect de seră. Anumite practici de exploatare a terenurilor oferă posibilități 
de reducere a emisiilor sau de absorbție a dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă 
prin stocarea carbonului în sol și în biomasă (plante și arbori). Printre aceste practici se 
numără regenerarea turbăriilor drenate sau împădurirea. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
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04 Figura 3 prezintă modul în care au evoluat emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din agricultură între 1990 și 2018. Acestea au scăzut cu 25 % între 1990 și 
2010, în principal ca urmare a reducerii utilizării îngrășămintelor și a numărului de 
animale, cea mai mare descreștere înregistrându-se între 1990 și 1994. Emisiile nu au 
mai scăzut după 2010. 

Figura 3 – Emisiile nete de gaze cu efect de seră provenite din agricultură 
în UE-27 începând cu 1990 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor gazelor cu efect de seră din UE-27 din 
perioada 1990-2018 (EEA greenhouse gas data viewer). 

Politica UE privind schimbările climatice 

05 Răspunsul UE la schimbările climatice se bazează pe două strategii: atenuarea și 
adaptarea. Atenuarea constă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de om sau în absorbția gazelor cu efect de seră din atmosferă. Adaptarea face referire 
la modalități de ajustare la schimbările climatice actuale sau preconizate și la efectele 
acestora. Prezentul raport se concentrează pe atenuare. 

06 În 1997, UE a semnat Protocolul de la Kyoto, angajându-se astfel să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020, în raport cu nivelul de referință 
al emisiilor din 1990. În 2015, UE a devenit parte la Acordul de la Paris, ceea ce 
a antrenat ambiții mai mari în materie de reducere a emisiilor. Actualul cadru de 
politică al UE vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40 % până în 
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2030. Comisia a propus majorarea acestui obiectiv la 55 % și atingerea unui nivel net al 
emisiilor egal cu zero până în 20502. 

07 Cadrul UE pentru atenuarea schimbărilor climatice a avut, până în 2020, două 
componente principale: sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și legislația 
privind partajarea eforturilor, care, împreună, acopereau 95 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale UE în 2018 (figura 4). 

Figura 4 – Cadrul UE pentru atenuarea schimbărilor climatice în 2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului nr. 13/2020 al AEM: Trends and projections in 
Europe 2020. 

08 În temeiul legislației privind partajarea eforturilor, UE a stabilit obiective de 
reducere a emisiilor cu 10 % până în 20203 și cu 30 % până în 20304 (în raport cu 2005). 

                                                      
2 Consiliul European: Concluziile din 8-9 martie 2007 și Concluziile din 10-11 decembrie 2020; 

Comisia Europeană: Propunere de regulament de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a Legii europene a climei. 

3 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 2020. 

4 Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 
privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele 
membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de 
respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7224-2007-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0406&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=RO
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Figura 5 prezintă obiectivele pentru 2020 stabilite pentru fiecare dintre cele 27 de 
state membre, aceste obiective ținând seama de venitul pe cap de locuitor. Fiecare 
stat membru decide cum își va îndeplini obiectivul național și dacă sectorul său agricol 
va contribui sau nu la acesta. 

Figura 5 – Obiectivele naționale pentru 2020 în temeiul legislației privind 
partajarea eforturilor, în raport cu emisiile din 2005 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza anexei II la Decizia nr. 406/2009/CE, menționată la nota de 
subsol 3. 
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09 Conform nivelurilor estimate pentru 2019 ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectoarele care fac obiectul partajării eforturilor, 14 dintre cele 27 de state membre au 
înregistrat, în 2019, un nivel al emisiilor care se situa sub obiectivele naționale pentru 
20205. Curtea a comparat, pentru fiecare stat membru, distanța care rămânea de 
parcurs în materie de reducere a emisiilor pentru prima perioadă (2013-2020) cu cea 
pentru a doua perioadă (2021-2030). Pentru 2021, Curtea a utilizat în schimb cea mai 
recentă estimare disponibilă pentru 2019. Așa cum se indică în figura 6, obiectivele 
pentru 2030 vor fi mult mai dificil de atins pentru UE. 

                                                      
5 Curtea de Conturi Europeană, pe baza tabelului 6 din Raportul intermediar al Comisiei 

privind politicile climatice ale UE, noiembrie 2020. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
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Figura 6 – Decalajele care trebuie eliminate pentru a se atinge 

obiectivele pentru 2020 și pentru 2030 în temeiul legislației privind 

partajarea eforturilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului intermediar al Comisiei privind politicile 
climatice ale UE din noiembrie 2020 (tabelul 6), a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/2126 a 
Comisiei din 16 decembrie 2020 și a Regulamentului (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2018. 
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10 În 2011, Comisia a optat să integreze în bugetul UE aspectele legate de 
schimbările climatice („integrarea aspectelor legate de schimbările climatice”). Acest 
lucru a implicat integrarea în politicile UE a măsurilor de atenuare și de adaptare 
(„acțiunile climatice”), precum și urmărirea fondurilor utilizate pentru aceste măsuri, 
cu obiectivul de a se cheltui cel puțin 20 % din bugetul UE aferent perioadei 2014-2020 
pentru acțiuni în domeniul climatic6. 

Rolul PAC 2014-2020 în acțiunile climatice 

11 În prezent, politica agricolă comună (PAC) a UE are trei obiective generale: 
producția viabilă de produse alimentare, gestionarea durabilă a resurselor naturale, 
precum și dezvoltarea teritorială echilibrată. În gestionarea acestei politici sunt 
implicate atât Comisia, cât și statele membre. Agențiile de plăți din statele membre 
sunt responsabile de gestionarea cererilor de ajutor, de verificarea solicitanților, de 
efectuarea plăților și de monitorizarea utilizării fondurilor. Comisia definește cea mai 
mare parte a cadrului pentru cheltuieli, verifică și monitorizează activitatea agențiilor 
de plăți și are responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor UE. Sprijinul disponibil prin 
PAC este articulat în jurul a trei componente: 

o plățile directe asigură un sprijin pentru veniturile fermierilor; 

o măsurile de piață există pentru a se face față situațiilor dificile de pe piață, cum ar 
fi o scădere bruscă a prețurilor;  

o măsurile de dezvoltare rurală, incluse în programe naționale și regionale, 
urmăresc să răspundă nevoilor și dificultăților specifice cu care se confruntă 
zonele rurale. 

12 Începând din 2014, acțiunile climatice7 reprezintă unul dintre cele nouă obiective 
specifice în raport cu care Comisia evaluează performanța politicii agricole comune. 
Comisia a estimat că integrarea aspectelor legate de schimbările climatice îi va permite 
să consacre 103,2 miliarde de euro (figura 7) atenuării schimbărilor climatice și 
adaptării la acestea în domeniul agriculturii în perioada 2014-2020 (45,5 miliarde de 
euro pentru plățile directe și 57,7 miliarde de euro pentru măsurile de dezvoltare 
rurală). Acest cuantum reprezintă 26 % din bugetul PAC și aproape 50 % din totalul 

                                                      
6 COM(2011) 500 final: „Un buget pentru Europa 2020”, partea a II-a, p. 13. 

7 Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0012.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306#d1382e5535-549-1
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cheltuielilor UE pentru acțiunile climatice8. Raportarea Comisiei cu privire la cheltuielile 
legate de climă nu face distincție între adaptare și atenuare. 

Figura 7 – Principalele măsuri din cadrul PAC utilizate pentru acțiuni 

climatice în perioada 2014‐2020, conform Comisiei 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza urmăririi acțiunilor climatice desfășurată de Comisie. 

13 Multe dintre măsurile pe care Comisia le consideră a fi o contribuție la acțiunile 
climatice și le urmărește ca atare abordează în principal biodiversitatea, calitatea apei 
și a aerului și nevoile sociale și economice. 

14 Așa cum a constatat Curtea în Raportul special nr. 31/2016, Comisia 
supraestimase ponderea fondurilor din PAC care fuseseră cheltuite pentru acțiuni în 
domeniul climei: o estimare mai prudentă ar fi de 18 %, și nu 26 %, cum pretindea 

                                                       
8  Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020, p. 117. 

Cheltuielile UE pentru 
acțiuni climatice

103,2 miliarde de euro
26 % din bugetul PAC 
aproape 50 % din totalul cheltuielilor UE pentru acțiuni climatice

Bugetul PAC 

MĂSURILE DIN CADRUL PAC
cu cel mai mare potențial de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea:

Normele în materie 
de ecocondiționalitate

Obligații impuse fermierilor de a respecta anumite practici agricole, cum 
ar fi limitarea utilizării îngrășămintelor cu azot sau menținerea unei 
acoperiri minime a solului

Schemele voluntare 
de dezvoltare rurală

Schemele bazate pe suprafață (de exemplu, măsurile de agromediu și 
climă, agricultura ecologică sau împădurirea)
Servicii de consiliere (pentru promovarea practicilor benefice pentru 
atenuarea schimbărilor climatice)
Măsuri de investiții (de exemplu, pentru a îmbunătăți gestionarea 
gunoiului de grajd, bunăstarea animalelor sau eficiența ameliorării 
animalelor)

Înverzirea
O schemă de plată în vigoare din 2015, care impune fermierilor să 
protejeze pajiștile sensibile din punctul de vedere al mediului și să 
utilizeze practici benefice pentru climă și mediu
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Comisia. Diferența se explica în principal prin supraestimarea impactului 
ecocondiționalității asupra atenuării schimbărilor climatice și prin faptul că unii dintre 
coeficienții alocați nu respectau principiul prudenței. Comisia a recunoscut că este 
posibil ca relevanța anumitor cheltuieli din punctul de vedere al acțiunilor în domeniul 
climatic să fie supraestimată și subestimată dacă se aplică metodologia actuală, dar 
a considerat că abordarea în materie de urmărire a cheltuielilor legate de climă pe care 
o utilizează pentru a evalua nivelurile cheltuielilor climatice în sectorul agriculturii și al 
dezvoltării rurale este solidă. 

15 Obiectivul pe termen lung al Comisiei pentru PAC 2014-2020 este de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură9. Comisia nu a specificat 
nivelul de reducere a emisiilor care trebuia atins. 

Strategia Comisiei pentru intensificarea eforturilor de atenuare 
a schimbărilor climatice 

16 La 1 iunie 2018, Comisia a prezentat propuneri legislative privind PAC pentru 
perioada 2021-2027. Așa cum a afirmat Comisia, noua PAC „va ridica ștacheta și mai 
sus” în ceea ce privește creșterea protecției mediului și a climei10. Comisia a propus un 
nou model bazat pe performanță, care încredințează statelor membre o mai mare 
responsabilitate și obligație de răspundere de gestiune în ceea ce privește conceperea 
măsurilor PAC. Statele membre vor descrie aceste măsuri în „planurile strategice PAC”, 
care trebuie să fie aprobate de Comisie. 

17 În decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul verde european, care servește 
drept foaie de parcurs pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct 
de vedere climatic până în 2050. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus să se 
cheltuiască pentru acțiuni în domeniul climei 25 % din bugetul UE, dar Consiliul 
a majorat acest obiectiv la 30 %11. Figura 8 prezintă strategiile și propunerile legislative 
publicate de Comisie în 2020 cu privire la acțiunile menite să conducă la neutralitatea 
climatică până în 2050. 

                                                      
9 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020, p. 4/57. 

10 Comisia Europeană: Bugetul UE: PAC după 2020, p. 3. 

11 Consiliul European: Concluziile reuniunii Consiliului din 17-21 iulie 2020. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro#proposal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640R%2802%29&qid=1618239943449
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_statement_common_agricultural_policy_cap_eagf_eafrd.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/budget-may2018-modernising-cap_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/budget-may2018-modernising-cap_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
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18 În decembrie 2020, Comisia a formulat recomandări adresate statelor membre 
pentru elaborarea planurilor strategice PAC pe care urmau să le propună12. Ea 
a recomandat, de exemplu, utilizarea programelor ecologice pentru reumidificarea 
turbăriilor drenate și pentru promovarea agriculturii de precizie și a agriculturii de 
conservare (neefectuarea lucrărilor de arat sau reducerea acestora). În Raportul 
special nr. 18/2019 privind emisiile de gaze cu efect de seră în UE, Curtea 
a recomandat Comisiei să se asigure că planurile strategice pentru sectorul agriculturii 
și pentru sectorul exploatării terenurilor contribuie la atingerea obiectivelor în materie 
de reducere a emisiilor pentru 2050 și să verifice dacă statele membre au instituit 
politici și măsuri adecvate pentru aceste sectoare. 

Figura 8 – Strategiile, propunerile și acordurile UE publicate în 2020 
privind schimbările climatice și agricultura 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza comunicărilor Comisiei. 

                                                      
12 Comisia Europeană: Recomandări adresate statelor membre, 2020. 

4 martie:
Propunerea de lege 
europeană a climei
pentru a asigura 
realizarea neutralității 
climatice a Uniunii 
Europene până în 
2050.

20 mai:
Strategia „De la fermă la consumator”, 
care ar trebui să îmbunătățească 
sustenabilitatea sistemelor alimentare.  
Printre altele, ea vizează reducerea 
pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 %, 
garantându-se în același timp că nu se 
deteriorează fertilitatea solului, precum 
și reducerea utilizării îngrășămintelor cu 
cel puțin 20 %.

17 septembrie:
Planul pentru atingerea obiectivului 
pentru 2030 privind clima vizează să 
sporească nivelul de ambiție al UE în 
ceea ce privește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin stabilirea unei 
traiectorii mai ambițioase pentru 
următorii 10 ani. El modifică propunerea 
Comisiei privind Legea europeană a 
climei din martie 2020.

20 mai:
Strategia UE privind biodiversitatea 
pentru 2030 pentru protejarea resurselor 
naturale fragile ale planetei noastre, care 
are, printre altele, și potențialul de a 
atenua schimbările climatice, în special 
prin intermediul obiectivelor sale de a 
planta trei miliarde de arbori până în 
2030.

14 octombrie:
Strategia UE privind metanul, 
care se axează pe reducerea 
emisiilor de metan în 
sectoarele energiei, 
agriculturii și deșeurilor.

17 decembrie:
Acordul Consiliului cu privire la 
noul obiectiv al UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră
cu cel puțin 55 % până în 2030 
comparativ cu 1990, precum și cu 
privire la obiectivul de realizare a 
unei Uniuni Europene neutre din 
punct de vedere al impactului 
asupra climei până în 2050. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_RO.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846_ro.pdf
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Sfera și abordarea auditului 
19 Curtea a decis să efectueze acest audit deoarece Comisia alocase acțiunilor 
climatice aproape 26 % din bugetul PAC (103 miliarde de euro) în cursul 
perioadei 2014-2020. În plus, clima s-a numărat printre cele mai importante subiecte 
abordate de dezbaterea politică privind viitoarea PAC, iar obiectivul de dezvoltare 
durabilă 13 al ONU impune luarea de măsuri pentru a combate schimbările climatice. 
În opinia Curții, constatările sale vor fi utile în contextul obiectivului UE de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050. 

20 Curtea a examinat dacă PAC din perioada 2014-2020 a sprijinit acele practici de 
atenuare a schimbărilor climatice care aveau potențialul de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră. De asemenea, Curtea a verificat dacă, în perioada 2014-2020, PAC 
a stimulat într-o mai mare măsură decât în perioada 2007-2013 adoptarea unor 
practici eficace de atenuare. Activitatea sa s-a axat pe principalele surse de emisii de 
gaze cu efect de seră din agricultură: creșterea animalelor și depozitarea gunoiului de 
grajd, aplicarea îngrășămintelor chimice și a gunoiului de grajd, cultivarea pe soluri 
organice și conversia pajiștilor și a terenurilor cultivate. 

21 Auditul Curții a exclus proiectele de atenuare a schimbărilor climatice finanțate în 
cadrul programului Orizont 2020 și al programului LIFE. Din sfera auditului au fost 
excluse, de asemenea, emisiile generate de carburanți în agricultură. 

22 Probele Curții au fost obținute din următoarele surse: 

o analiza datelor privind: emisiile de gaze cu efect de seră generate de UE-27; 
creșterea animalelor, culturile cultivate și utilizarea îngrășămintelor; programele 
de dezvoltare rurală și rapoartele Comisiei privind plățile directe; 

o interviuri desfășurate cu reprezentanți ai fermierilor, ai ONG-urilor din domeniul 
mediului și al climei și ai autorităților naționale din Irlanda, Franța și Finlanda, țări 
selectate pe baza ponderii pe care o reprezintă emisiile lor agricole, a activităților 
lor agricole și a abordărilor lor în materie de atenuare a schimbărilor climatice și 
de stocare a dioxidului de carbon; 

o examinarea unor studii științifice care au evaluat eficacitatea practicilor și 
a tehnologiilor de atenuare; 
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o examinări documentare cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din agricultură în 27 de state membre și la acțiunile întreprinse în cadrul PAC în 
perioada 2014-2020 pentru a le reduce sau pentru a sechestra carbonul; 

o discuții derulate cu experți în agricultură și în schimbări climatice cu scopul de 
a consolida cunoștințele auditorilor Curții și de a primi observații cu privire la 
constatările sale inițiale. 
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Observații 
23 Observațiile Curții au fost împărțite în patru secțiuni. Primele trei secțiuni 
evaluează impactul PAC 2014-2020 asupra principalelor surse de emisii de gaze cu 
efect de seră generate de sectorul agriculturii: creșterea animalelor, aplicarea 
îngrășămintelor chimice și a gunoiului de grajd și exploatarea terenurilor. Ultima 
secțiune abordează modul în care a fost concepută PAC 2014-2020 și potențialul 
acesteia de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură. 

PAC nu a determinat reducerea emisiilor generate de creșterea 
animalelor 

24 Curtea a examinat dacă emisiile de gaze cu 
efect de seră generate de digestia furajelor și de 
depozitarea gunoiului de grajd au scăzut în cursul 
perioadei acoperite de PAC 2014-2020. S-a evaluat 
în ce măsură s-a acordat sprijin din partea PAC 
pentru practici care permit atenuarea eficace 
a acestor emisii și s-a examinat, de asemenea, dacă 
unele scheme de ajutor din cadrul PAC au 
determinat creșteri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

25 Emisiile de gaze cu efect de seră generate de creșterea animalelor în UE-27 nu au 
scăzut între 2010 și 2018. Digestia furajelor reprezintă 78 % din emisiile produse de 
creșterea animalelor, în timp ce depozitarea gunoiului de grajd generează restul de 
22 %. Emisiile provenite de la bovinele crescute pentru carne de vită și de la bovinele 
de lapte reprezintă 77 % din emisiile generate de creșterea animalelor (figura 9). 

38 %

12 %

Emisiile din agricultură
în 2018

Altele
Emisiile nete provenite din 
exploatarea terenurilor (terenuri 
cultivate și pajiști)

Emisii provenite din 
nutrienții din soluri

Emisii provenite din depozitarea 
gunoiului de grajd

Emisii provenite din 
digestia furajelor de către 
animale
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Figura 9 – Emisiile generate de creșterea animalelor în 2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor gazelor cu efect de seră din UE-27. 

Reducerea efectivului de animale nu figura printre măsurile PAC 

26 În cazul majorității statelor membre, emisiile generate de creșterea animalelor au 
rămas neschimbate. Numai Grecia, Croația și Lituania au înregistrat reduceri 
semnificative ale emisiilor între 2010 și 2018 (figura 10). Aceste reduceri se explicau în 
principal prin diminuarea semnificativă (de aproximativ 30 %) a numărului de vaci de 
lapte și nu reprezentau consecința unor politici de atenuare specifice din cadrul PAC. 
Lipsa de competitivitate a jucat un rol esențial în scăderea înregistrată în aceste trei 
țări. De cealaltă parte, Irlanda, Ungaria și Polonia au înregistrat creșteri substanțiale ale 
emisiilor. 

Depozitarea gunoiului de grajd 22 %Digestia furajelor 78 %
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Figura 10 – Tendințele înregistrate în ceea ce privește emisiile generate 
de creșterea animalelor în perioada 2010-2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor statelor membre cu privire la gazele cu efect 
de seră. 

În creștere

Inexistente/nesemnificative

În scădere
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27 Reducerea producției animaliere ar diminua nivelul emisiilor rezultate din digestia 
furajelor și din depozitarea gunoiului de grajd, dar și din îngrășămintele utilizate la 
producția de furaje. Reducerea producției animaliere globale în UE ar antrena 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul UE. Impactul net ar depinde 
de eventuale schimbări în consumul de produse de origine animală. În cazul în care 
o astfel de măsură ar duce la creșterea importurilor, va exista un anumit grad de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon13. Cu toate acestea, PAC nu încearcă să 
limiteze efectivele de animale și nici nu oferă stimulente pentru reducerea acestora. 
Măsurile de piață din cadrul PAC includ promovarea produselor de origine animală, al 
căror consum nu a mai înregistrat nicio scădere din 2014 (figura 11). 

                                                      
13 Poore, J. și Nemecek, T.: Reducing food’s environmental impacts through producers and 

consumers, 2018; Springmann, M. et al.: Analysis and valuation of the health and climate 
change co-benefits of dietary change, 2016; Westhoek, H. et al.: Food choices, health and 
environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake, 2014. 

https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/tab-pdf
https://www.pnas.org/content/113/15/4146/
https://www.pnas.org/content/113/15/4146/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
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Figura 11 – Consumul anual pe cap de locuitor în UE de produse de 
origine animală nu este în scădere 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din documentul Comisiei privind perspectivele 
pentru piețele agricole din UE 2020-2030, 2020. 
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28 Tendințele prezentate mai sus se bazează pe cantitățile disponibile pentru 
consumatori, astfel încât ele încorporează și deșeurile alimentare. Așa cum s-a precizat 
în Raportul special nr. 34/2016 al Curții, este general recunoscut faptul că, la nivel 
mondial, în jur de o treime din alimentele produse pentru consumul uman sunt irosite 
sau pierdute. Raportul a concluzionat că PAC poate juca un rol în combaterea risipei de 
alimente și a recomandat să se abordeze acest subiect în contextul reexaminării 
politicii. 

29 În strategia sa intitulată „De la fermă la consumator”, Comisia a anunțat că urma 
să revizuiască programul UE de promovare a produselor agricole pentru a încuraja 
producția și consumul durabile. Comisia a publicat, la 22 decembrie 2020, un 
document de lucru al serviciilor Comisiei14 în care a evaluat această politică de 
promovare. Politica este încă în curs de examinare, Comisia având intenția să propună 
modificări legislative în 2022. Strategia „De la fermă la consumator” a analizat modul în 
care UE ar putea, în viitor, utiliza programul său de promovare pentru a sprijini 
metodele de creștere a animalelor cele mai durabile și eficiente din punctul de vedere 
al emisiilor de dioxid de carbon, precum și modul în care UE ar putea trece la 
o alimentație bazată mai mult pe plante. 

30 În urma unei analize a diferite studii, Curtea nu a identificat nicio practică eficace 
și aprobată care ar putea reduce în mod semnificativ emisiile generate de digestia 
furajelor în sectorul creșterii animalelor fără a reduce producția (anumiți aditivi furajeri 
pot fi eficace, dar nu au obținut o aprobare din partea autorităților de reglementare). 
Potențialul de atenuare pe care îl oferă numeroase practici în materie de ameliorare 
a animalelor, de alimentație a acestora, de sănătate și de gestionare a fertilității este 
lent și rămâne neglijabil. Unele dintre aceste practici încurajează extinderea producției 
și, prin urmare, pot duce la creșterea emisiilor nete (caseta 1). 

                                                      
14 Commission Staff Working Document – Evaluation of the impact of the EU agricultural 

promotion policy in internal and third countries markets, SWD(2020) 401 final. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1618308571015&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy?_sm_au_=iVV05nsQRTrs7nJRVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2020:0399:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2020:0399:FIN:EN:PDF
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Caseta 1 

Efectul de recul și emisiile generate de creșterea animalelor 

Inovațiile în ceea ce privește practicile și tehnologiile de gestionare pot spori 
eficiența producției agricole din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate. De exemplu, progresele înregistrate în ameliorarea bovinelor de 
lapte au dus la scăderea emisiilor per litru de lapte produs, grație creșterii 
producției de lapte per animal. Cu toate acestea, astfel de creșteri ale eficienței nu 
se traduc în mod direct într-un nivel global al emisiilor mai scăzut. Acest lucru se 
explică prin faptul că progresele tehnologice din sectorul creșterii animalelor au 
redus, de asemenea, costul de producție per litru de lapte, determinând astfel 
extinderea producției. Din cauza acestui efect, cunoscut sub numele de „efect de 
recul”, reducerile de emisii de gaze cu efect de seră determinate de noile 
tehnologii sunt mai modeste decât cele care s-ar obține într-un scenariu în care nu 
ar avea loc extinderea producției. Emisiile suplimentare antrenate de extinderea 
producției pot fi chiar mai importante decât reducerile obținute grație creșterii 
eficienței, ceea ce înseamnă că inovarea cauzează o creștere a nivelului global al 
emisiilor15. 

31 Curtea a identificat patru practici eficace de reducere a emisiilor generate de 
depozitarea gunoiului de grajd (acidificarea și răcirea gunoiului de grajd, acoperitoare 
impermeabile pentru depozitele de gunoi de grajd și producerea de biogaz utilizând 
gunoiul de grajd ca materie primă). Mai multe state membre au furnizat sprijin din 
partea PAC pentru aceste practici unui număr mic de ferme (tabelul 1). 

Tabelul 1 – Statele membre care au oferit fermierilor în 
perioada 2014-2019 sprijin din partea PAC pentru practici de atenuare în 
vederea reducerii emisiilor generate de depozitarea gunoiului de grajd 

Practică State membre Ferme care au beneficiat de 
sprijin 

Acidificarea 
gunoiului de grajd 
lichid 

Danemarca 29 

Italia 1 

Polonia 2 

Germania, Franța, Letonia, Lituania Date neclare  

                                                      
15 Matthews, A.: Alan Matthews:„How to move from our current land use structure to one 

that is compatible with our climate targets”, Farming Independent, 2018. 

https://www.independent.ie/business/farming/comment/alan-matthews-how-to-move-from-our-current-land-use-structure-to-one-that-is-compatible-with-our-climate-targets-37567086.html
https://www.independent.ie/business/farming/comment/alan-matthews-how-to-move-from-our-current-land-use-structure-to-one-that-is-compatible-with-our-climate-targets-37567086.html
https://www.independent.ie/business/farming/comment/alan-matthews-how-to-move-from-our-current-land-use-structure-to-one-that-is-compatible-with-our-climate-targets-37567086.html
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Practică State membre Ferme care au beneficiat de 
sprijin 

Răcirea gunoiului de 
grajd 

Danemarca 30 

Estonia 1 

Polonia 2 

Finlanda 1 

Franța, Italia, Austria Date neclare  

Acoperitoare 
impermeabile 

Belgia 13 

Danemarca 503 

Germania 829 

Estonia 30 

Spania 344 

Italia 308 

Luxemburg 0 

Ungaria 374 

Malta 16 

Polonia 275 

Slovenia 45 

Slovacia 7 

Finlanda 30 

Suedia 5 

Franța, Austria, Letonia, Lituania, România Date neclare  

Producerea de 
biogaz din gunoi de 
grajd 

Belgia 60 

Grecia 6 

Spania 0 

Franța 51 

Croația 0 

Italia 20 

Ungaria 129 

Finlanda 22 

Suedia 20 

Lituania, Polonia, România Date neclare  

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de statele membre. 
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Mai multe măsuri din cadrul PAC determină menținerea sau creșterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de creșterea animalelor 

32 Crescătorii de bovine specializați depind de plățile directe pentru în medie cel 
puțin 50 %16 din venituri. Acest nivel de dependență este mai ridicat decât în cazul 
fermierilor care cultivă terenuri arabile. 

33 Toate statele membre, cu excepția Germaniei, acordă o parte din plățile lor 
directe (în cea mai mare parte, între 7 % și 15 %)17 sub formă de sprijin cuplat 
facultativ, iar 74 % din acesta sprijină creșterea animalelor (figura 12). Sprijinul cuplat 
facultativ încurajează menținerea numărului de animale, deoarece fermierii ar primi 
mai puțini bani dacă ar reduce acest număr. La nivelul UE, sprijinul cuplat facultativ 
reprezintă 10 % din plățile directe (4,2 miliarde de euro pe an)18. 

                                                      
16 Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene: 

Direct payments, 2018, p. 11. 

17 Comisia Europeană: CAP Explained. Direct payments for farmers 2015-2020, p. 6. 

18 Comisia Europeană: Voluntary Coupled Support, 2020, p. 2. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/direct-payments_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/voluntary-coupled-support-note-revised-july2020_en.pdf


 27 

 

Figura 12 – Ponderea diverselor sectoare în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului Comisiei Europene intitulat Voluntary 
Coupled Support, 2020, p. 3. 

34 Un studiu din 202019 a estimat că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din 
agricultură în UE (neluând în considerare emisiile generate de exploatarea terenurilor) 
ar scădea cu 0,5 % dacă bugetul consacrat sprijinului cuplat facultativ pentru bovine, 
ovine și caprine ar fi realocat plăților de bază pentru terenurile agricole. Un studiu din 
201720 a constatat că, în absența plăților directe, nivelul emisiilor provenite din 
agricultură ar fi cu 2,5 % mai scăzut, 84 % din scădere fiind antrenată de reducerea 
producției de carne de vită și de lactate și de utilizarea mai redusă, în consecință, 
a îngrășămintelor pe pășuni. Un studiu al Comisiei din 201721 estimează că emisiile 
provenite din agricultură s-ar diminua cu 4,2 % dacă plățile directe ar fi sistate și cu 
5,8 % dacă, în plus, s-ar elimina și sprijinul pentru dezvoltare rurală. Acest studiu 

                                                      
19 Jansson, T. et al.: Coupled Agricultural Subsidies in the EU Undermine Climate Efforts, 2020, 

p. 14. 

20 Brady, M. et al.: Impacts of Direct Payments, 2017, p. 70 și 88-89. 

21 Comisia Europeană: Scenar 2030, 2017, p. 115 și 144. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/voluntary-coupled-support-note-revised-july2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/voluntary-coupled-support-note-revised-july2020_en.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aepp.13092
https://www.agrifood.se/Files/AgriFood_Rapport_20172.pdf?_sm_au_=iVVV6WZ45JtCp1MVVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/scenar-2030-pathways-european-agriculture-and-food-sector-beyond-2020
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estimează că o proporție de aproximativ 7 % din suprafața agricolă ar deveni 
disponibilă pentru măsuri de atenuare bazate pe suprafață, cum ar fi împădurirea. 
Aceste reduceri nu țin seama de posibilul efect de relocare a emisiilor (a se vedea 
punctul 27), pe care aceste trei studii îl estimează a fi cuprins între 48 % și aproape 
100 % (în lipsa unor bariere în calea comerțului). 

35 Un studiu din 202022 a constatat că, dacă aproximativ jumătate din plățile directe 
ar fi acordate fermierilor în schimbul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, 
emisiile din UE ar scădea cu 21 %. Două treimi din reducere ar proveni din schimbările 
intervenite în producție, cea mai mare scădere având loc în producția de carne de vită, 
de oaie și de capră și în producția de furaje. O treime din reducere ar proveni din 
adoptarea unor practici de atenuare, printre care se pot enumera tehnologiile din 
sectorul produselor lactate, biogazul în sectorul porcinelor și lăsarea în pârloagă 
a turbăriilor. Aceste beneficii ar fi anulate de creșterea emisiilor în alte locuri cu 
aproximativ 4 % din emisiile generate în prezent de sectorul agriculturii în UE, ceea ce 
înseamnă că reducerea netă ar fi de 17 %. 

36 Alte emisii decurg din defrișările care însoțesc producția de furaje, în special 
soia23. Dacă se iau în considerare și importurile, proporția emisiilor care pot fi imputate 
producției de produse de origine animală consumate în UE crește și mai mult (în 
comparație cu scenariul în care se iau în considerare doar emisiile generate direct de 
sectorul agriculturii din cadrul UE). Atunci când sunt incluse importurile, produsele de 
origine animală reprezintă, conform estimărilor, 82 % din amprenta de carbon 
(figura 13), dar numai 25 % din caloriile consumate în cadrul regimului alimentar 
mediu din UE24. 

                                                      
22 Himics, M. et al.: Setting Climate Action as the Priority for the Common Agricultural Policy: A 

Simulation Experiment, 2020, p. 58-60. 

23 Sandström, V. et al.: The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets, 2018, 
p. 51. 

24 FAOSTAT: Food Balance Sheets, 2020. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1477-9552.12339
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1477-9552.12339
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1477-9552.12339
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912418300361
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS
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Figura 13 – Amprenta de carbon a alimentelor care compun regimul 
alimentar în UE 

 
Sursa: Sandström, V. et al.: The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets, 2018, p. 55 
(grafic creat cu ajutorul datelor primite de la V. Sandström). 
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Emisiile provenite din aplicarea de îngrășăminte și de gunoi de 
grajd pe soluri sunt în creștere 

37  Curtea a evaluat dacă măsurile din cadrul
PAC 2014-2020 au determinat reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră provenite din aplicarea de 
îngrășăminte chimice și de gunoi de grajd. 

38 Aplicarea de îngrășăminte chimice și de gunoi
de grajd, alături de depunerile provenite de la 
animalele aflate la pășunat, se află la originea 
majorității emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de nutrienții din soluri. Între 2010 și 
2018, emisiile generate de nutrienții din soluri au crescut cu 5 %. Această creștere este 
cauzată în principal de intensificarea utilizării îngrășămintelor, în timp ce cealaltă sursă 
principală de emisii, gunoiul de grajd, este mai stabilă (figura 14). 

Figura 14 – Aplicarea de îngrășăminte chimice și de gunoi de grajd 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor gazelor cu efect de seră din UE-27. 
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39 Între 2010 și 2018, emisiile generate de îngrășămintele chimice și de gunoiul de 
grajd au înregistrat o creștere în opt state membre (figura 15). Cele mai mari creșteri 
(peste 30 %) s-au observat în Bulgaria, Cehia, Ungaria, România și Slovacia. O scădere 
clară a emisiilor s-a remarcat doar în Grecia și în Cipru. Aceste tendințe observate la 
nivel național sunt determinate aproape în totalitate de schimbări survenite în 
utilizarea îngrășămintelor chimice. Statele membre care nu înregistrează nicio 
schimbare sau nicio schimbare semnificativă includ acele state cu nivelul cel mai ridicat 
de emisii de gaze cu efect de seră provenite din agricultură pe hectar de suprafață 
agricolă utilizată25. 

                                                      
25 Comisia Europeană: anexa 2 la Recomandările adresate statelor membre cu privire la 

planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună, 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plan-c2020-846-annex_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plan-c2020-846-annex_ro.pdf
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Figura 15 – Tendințele înregistrate de emisiile generate de nutrienții din 
soluri în perioada 2010-2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor statelor membre cu privire la gazele cu efect 
de seră. 
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îngrășămintelor, deoarece pentru produsele de origine animală este nevoie de mai 
mult azot decât pentru alimentele de origine vegetală26. 

41 În cadrul PAC, fermierii trebuie să respecte normele în materie de 
„ecocondiționalitate” (punctul 77). Cerința legală în materie de gestionare (SMR) 1 – 
„Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole” acoperă 
respectarea dispozițiilor Directivei privind nitrații27, care este aplicabilă tuturor 
fermierilor, indiferent dacă primesc sau nu sprijin din partea PAC. Directiva privind 
nitrații impune o utilizare echilibrată a îngrășămintelor, stabilește limite pentru 
cantitatea de gunoi de grajd aplicată și definește perioadele în care aplicarea 
îngrășămintelor este interzisă. Un studiu realizat în 2011 pentru Comisie28 a constatat 
că, în absența Directivei privind nitrații, emisiile totale de N2O în UE ar fi fost, în 2008, 
cu 6,3 % mai ridicate, în principal ca urmare a creșterii cantității totale de azot scurse în 
apele subterane și în cele de suprafață. 

42 În 2020, patru țări (Belgia, Danemarca, Irlanda și Țările de Jos) dețineau 
o derogare de la Directiva privind nitrații în ceea ce privește limita pentru gunoiul de 
grajd aplicat. Aceste patru țări se numără printre cele care înregistrează nivelurile cele 
mai ridicate de emisii de gaze cu efect de seră pe hectar de suprafață agricolă 
utilizată29. Derogările pot include condiții care ar putea contrabalansa impactul negativ 
al împrăștierii unei cantități mai mari de gunoi de grajd pe sol decât este permis în mod 
normal. Studiul din 2011 a estimat că derogările duc la o creștere cu până la 5 % 
a emisiilor de azot gazos și la o creștere de până la 2 % a celor de N2O. 

43 Curtea a analizat informațiile furnizate de autoritățile irlandeze cu privire la 
derogările acordate în temeiul Directivei privind nitrații (figura 16). Din 2014, în 
Irlanda, suprafața care face obiectul derogării a crescut cu 34 %, iar numărul 
animalelor din fermele care beneficiază de derogări a crescut cu 38 %. În aceeași 
perioadă, emisiile provenite de la îngrășămintele chimice au crescut cu 20 %, emisiile 

                                                      
26 Sutton, M. A. et al.: Too much of a good thing, 2011, p. 161; Westhoek, H. et al.: Food 

choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake, 2014, 
p. 202. 

27 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. 

28 Alterra, Wageningen UR: The impact of the Nitrates Directive on gaseous N emissions, 2010, 
p. 7 și 68. 

29 Comisia Europeană: anexa 2 la Recomandările adresate statelor membre cu privire la 
planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună, 2020. 

https://www.nature.com/articles/472159a
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338
https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/Final__report_impact_Nitrates_Directive_def.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plan-c2020-846-annex_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plan-c2020-846-annex_ro.pdf
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provenite de la gunoiul de grajd împrăștiat pe sol, cu 6 %, și emisiile indirecte 
provenite din percolarea în sol și din scurgerile de suprafață, cu 12 %. 

Figura 16 – Evoluția suprafețelor din Irlanda care fac obiectul derogării 
de la Directiva privind nitrații și numărul aferent de animale 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului intitulat Nitrates Derogation Review 2019: 
report of the Nitrates Expert Group, iulie 2019, p. 12. 

44 În urma unei analize a diferite studii, Curtea nu a identificat nicio practică eficace 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din aplicarea gunoiului de 
grajd în afară de reducerea cantității aplicate. PAC sprijină practici prin care gunoiul de 
grajd este aplicat pe sol sau în sol (de exemplu, cu ajutorul unui dispozitiv cu bară de 
împrăștiere cu duze sau cu ajutorul unui injector cu patine). Astfel de practici pot fi 
eficace pentru reducerea emisiilor de amoniac, dar nu și pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, ele având chiar potențialul de a crește nivelul acestora din 
urmă30. 

                                                      
30 Emmerling, C. et al: Meta-Analysis of Strategies to Reduce NH3 Emissions from Slurries in 

European Agriculture and Consequences for Greenhouse Gas Emissions, 2020, p. 8-9. 
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PAC nu a determinat reducerea utilizării de îngrășăminte chimice 

45 PAC sprijină o serie de practici agricole menite să reducă utilizarea 
îngrășămintelor. La punctele care urmează, Curtea analizează cinci practici agricole și 
sprijinul aferent acordat din cadrul PAC în perioada 2014-2019 (a se vedea tabelul 2 și 
punctele 46-51 pentru evaluări individuale ale practicilor): 

o două practici care au beneficiat de sprijin substanțial din partea PAC, dar a căror 
eficacitate în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice este neclară, 
conform analizei Curții cu privire la studii (agricultura ecologică și leguminoasele 
pentru boabe), și 

o trei practici identificate de Curte ca fiind eficace pentru atenuarea schimbărilor 
climatice, dar care au beneficiat de un sprijin minim în cadrul PAC (leguminoasele 
furajere, tehnologia cu rate variabile de aplicare a azotului și inhibitorii de 
nitrificare). 

Tabelul 2 – PAC rareori sprijină practici eficace de atenuare 
a schimbărilor climatice legate de utilizarea îngrășămintelor chimice 

Practică/tehnologie 
Impactul PAC asupra 
nivelului de adoptare 

a practicii 

Eficacitatea în ceea ce 
privește atenuarea 

schimbărilor climatice 

Agricultura ecologică Moderat Neclară 

Leguminoasele pentru 
boabe (terenuri arabile) Moderat Neclară 

Leguminoasele furajere 
(pajiști) Inexistent sau minim Eficace 

Tehnologia cu rate 
variabile de aplicare 
a azotului 

Inexistent sau minim Eficace 

Inhibitorii de nitrificare Inexistent sau minim Eficace 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de statele membre pentru 2019. 

PAC a încurajat agricultura ecologică și cultivarea leguminoaselor pentru boabe, însă 
impactul acestor practici asupra utilizării îngrășămintelor este neclar 

46 Agricultura ecologică nu autorizează utilizarea îngrășămintelor chimice. Cu toate 
acestea, conversia de la agricultura convențională la agricultura ecologică nu 
determină neapărat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Există două scenarii 
principale de conversie, ambele punând sub semnul întrebării faptul că extinderea 
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suprafeței acoperite de agricultura ecologică duce la reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

o În cazul în care un fermier care practică agricultura convențională cu un nivel 
scăzut de utilizare a îngrășămintelor (cum ar fi pășunatul montan) trece la 
agricultura ecologică, impactul asupra emisiilor va fi scăzut. 

o În cazul în care un fermier cu un nivel mai ridicat de utilizare a îngrășămintelor 
trece la agricultura ecologică, emisiile generate de ferma acestuia vor cunoaște 
o reducere semnificativă. Cu toate acestea, randamentele mai scăzute din fermele 
ecologice pot determina alte ferme să utilizeze cantități mai mari de îngrășăminte 
sau să recurgă la terenuri suplimentare pentru a produce mai mult, generând 
totodată mai multe emisii31 (figura 17). 

                                                      
31 Kirchmann, H.: Why organic farming is not the way forward, 2019, p. 24-25; Smith, L. G. et 

al.: The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to 
organic methods, 2019, p. 5. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030727019831702
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12622-7
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12622-7
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Figura 17 – Practicile care reduc randamentul pot reloca emisiile de gaze 
cu efect de seră către alte ferme 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Institutului Mondial al Resurselor: Regenerative 
Agriculture: Good for Soil Health, but Limited Potential to Mitigate Climate Change. 
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suprafața agricolă totală a UE. Promovarea leguminoaselor pentru boabe implică 
același tip de compromisuri ca și în cazul promovării agriculturii ecologice: în cazul în 
care leguminoasele înlocuiesc culturi pentru care nu se aplică o cantitate mare de 
îngrășăminte, ele nu vor avea un impact semnificativ asupra utilizării de îngrășăminte. 
În cazul în care înlocuiesc culturi care primesc o cantitate mai mare de îngrășăminte, 
leguminoasele riscă să determine relocarea emisiilor către alte ferme (figura 17). Nu 
sunt disponibile date la nivelul fermelor cu privire la impactul pe care l-a avut asupra 
utilizării îngrășămintelor sprijinul din partea PAC acordat pentru cultivarea de 
leguminoase pentru boabe. 

Sprijinul oferit de PAC pentru practici eficace de atenuare este unul limitat 

49 Leguminoasele furajere, cum ar fi trifoiul și lucerna, pot fi utilizate pe pajiști și 
reduc utilizarea de îngrășăminte grație capacității lor de a fixa azotul atmosferic. Spre 
deosebire de leguminoasele pentru boabe, leguminoasele furajere fixează cantități mai 
mari de azot și nu reduc randamentul pajiștilor, evitând riscul de a reloca emisiile către 
alte ferme. Conform informațiilor furnizate de statele membre, Curtea estimează că 
gradul maxim de acoperire al acestei practici este de 0,5 % din suprafața agricolă din 
UE. 

50 Tehnologia cu rate variabile de aplicare a azotului constituie un tip special de 
agricultură de precizie care ghidează aplicarea îngrășămintelor în funcție de nevoile 
culturilor de pe același teren. Conform JRC32, această tehnologie poate duce la 
o reducere de aproximativ 8 % a utilizării îngrășămintelor, fără să fie afectat 
randamentul33. Potrivit informațiilor furnizate de statele membre, nouă dintre acestea 
(Belgia, Cehia, Germania, Spania, Italia, Letonia, Polonia, Slovacia și Suedia) au utilizat, 
în perioada 2015-2019, sprijin din partea PAC pentru această practică, în cadrul a 
0,01 % din fermele din UE. 

51 Inhibitorii de nitrificare sunt compuși care încetinesc conversia amoniului în 
nitrat, ceea ce reduce emisiile de N2O. Aceștia pot reprezenta o tehnologie eficace de 
atenuare, cu o scădere a emisiilor directe de N2O estimată la aproximativ 40 %, fără 
a afecta randamentul agricol. Inhibitorii de nitrificare sunt deosebit de eficace atunci 

                                                      
32 Comisia Europeană: The contribution of precision agriculture technologies to farm 

productivity and the mitigation of greenhouse gas emissions in the EU, 2019, p. 9-10 și 23. 

33 Balafoutis, A. et al.: Precision Agriculture Technologies Positively Contributing to GHG 
Emissions Mitigation, Farm Productivity and Economics, 2017. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/contribution-precision-agriculture-technologies-farm-productivity-and-mitigation-greenhouse-gas
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/contribution-precision-agriculture-technologies-farm-productivity-and-mitigation-greenhouse-gas
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/8/1339
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/8/1339


 39 

 

când sunt utilizați împreună cu inhibitorii ureazei34. În cadrul auditului său, Curtea 
a constatat însă că utilizarea inhibitorilor de nitrificare nu a beneficiat de sprijin din 
partea PAC. 

Măsurile din cadrul PAC nu au dus la o creștere globală 
a conținutului de carbon stocat în sol și în plante 

52  Curtea a examinat dacă măsurile din cadrul 
PAC 2014-2020 au sprijinit o reducere a emisiilor 
generate de exploatarea terenurilor sau o creștere 
a nivelului de sechestrare a carbonului pe pajiști și pe 
terenuri cultivate. S-a evaluat dacă PAC a sprijinit 
practici de atenuare care au potențialul de a contribui 
în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice, 
precum și dacă această politică a determinat creșterea 
gradului de adoptare a practicilor respective.  

53 Din 2010, emisiile nete generate de terenurile cultivate și de pajiști au încetat să 
mai scadă. În 7 state membre, emisiile au fost stabile sau înregistrau fluctuații fără 
tendințe clare. Ele au cunoscut însă o creștere în 12 țări și o scădere în alte 8 țări 
(figura 18). 

                                                      
34 Lam, S. K. et al.: Using nitrification inhibitors to mitigate agricultural N2O emission: 

a double-edged sword?, 2016, p. 486-488. 
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Figura 18 – Tendințele înregistrate de emisiile generate de exploatarea 
terenurilor în perioada 2010-2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor statelor membre cu privire la gazele cu efect 
de seră. 

54 Emisiile provenite din exploatarea terenurilor depind de tipul de sol. Solurile 
organice sunt deosebit de bogate în materie organică și sunt identificate pe baza unor 
parametri specifici35. Toate celelalte tipuri de soluri sunt considerate soluri minerale. În 
figura 19 se arată că solurile organice cultivate reprezintă principala sursă de emisii 
generate de exploatarea terenurilor. Emisiile generate de solurile organice s-au 

                                                      
35 Solurile organice sunt definite în anexa 3A.5 capitolul 3 volumul 4 din orientările IPCC, 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
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https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
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menținut destul de stabile, înregistrând o scădere de 1 % în 2018 față de nivelul din 
2010. Absorbțiile datorate terenurilor cultivate și pajiștilor de pe solurile minerale au 
scăzut, începând din 2010, cu peste 8 %. 

Figura 19 – Emisiile și absorbțiile datorate solurilor organice și celor 
minerale 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor statelor membre cu privire la gazele cu efect 
de seră.  
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Aproape jumătate dintre statele membre au ca obiectiv protejarea 
turbăriilor intacte 

55 Turbăriile constituie un tip de zonă umedă cu un strat gros de sol organic, 
deosebit de bogat în materie organică. În UE-27, ele acoperă în jur de 24 de milioane 
de hectare36 și stochează aproximativ 20-25 % din cantitatea totală de carbon din 
solurile din UE (în medie, 63 de miliarde de tone de CO2 echivalent)37. Dacă sunt lăsate 
intacte, turbăriile acționează ca un absorbant de carbon. Însă atunci când sunt 
drenate, ele devin o sursă de emisii de gaze cu efect de seră. În UE-27, peste 4 milioane 
de hectare de soluri organice drenate, inclusiv turbării, sunt gestionate ca terenuri 
cultivate sau ca pășuni. Această suprafață reprezintă aproximativ 2 % din suprafața 
totală a terenurilor cultivate și a pajiștilor din UE, dar generează 20 % din emisiile 
provenite din agricultură în UE-27. În UE, Germania, Polonia și România sunt țările cu 
cel mai ridicat nivel de emisii de CO2 provenite din solurile organice drenate 
(figura 20). 

                                                      
36 Montanarella, L. et al.: The distribution of peatland in Europe, 2006. Suprafața a fost 

estimată de autori utilizând baza de date europeană privind solurile. 

37 Gobin, A. et al.: Soil organic matter management across the EU – best practices, constraints 
and trade-offs, raport final al DG Mediu din cadrul Comisiei Europene, septembrie 2011. 

https://imedea.uib-csic.es/master/cambioglobal/Modulo_V_cod101613/TEMA%207%20-%20ORGANIC%20RECORDS%20-%20Miguel%20%C3%81ngel%20Mateo/Peat%20as%20Records/bbpeat/Distribution%20of%20peatlands%20in%20Europe.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/som/full_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/som/full_report.pdf
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Figura 20 – Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din solurile 
organice cultivate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Greifswald Mire Centre (din 
inventarele UE pentru 2017, prezentate în 2019). 

56 Figura 21 ilustrează mai în detaliu cât de mult carbon se estimează că se pierde 
anual – adică este eliberat în atmosferă – din solurile organice. Ea arată, de asemenea, 
că solurile minerale stochează anual o anumită cantitate de carbon, în principal grație 
pajiștilor, prin absorbția acestuia din atmosferă. Acest efect de atenuare este însă mai 
mult decât anulat de emisiile generate de solurile organice cultivate. Potențialul pe 
care îl oferă regenerarea turbăriilor este recunoscut, de asemenea, într-un studiu care 
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a constatat că, dacă s-ar reumidifica chiar și doar 3 % din suprafața agricolă a UE, 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură ar scădea cu până la 25 %38. 

Figura 21 – Deși solurile organice constituiau doar 2 % din solurile din UE 
în 2018, ele sunt responsabile de cea mai mare parte a emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de exploatarea terenurilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza inventarelor UE pentru Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2020. 

57 PAC 2014-2020 nu conține nicio măsură la nivelul de ansamblu al UE pentru 
a împiedica conversia turbăriilor intacte în terenuri agricole. Comisia a propus, în 
cadrul PAC 2021-2027, o bună condiție agricolă și de mediu (GAEC) privind protecția 
zonelor umede și a turbăriilor. 

58 12 state membre au informat Curtea că, în perioada 2014-2020, au promovat prin 
intermediul PAC conservarea turbăriilor Suprafața pe care este aplicabilă o interdicție 
de drenare (aproximativ 600 000 ha) corespunde unei ponderi de 2 % din suprafața 
totală a turbăriilor din UE. 7 dintre aceste state membre (Estonia, Italia, Irlanda, 
Lituania, Ungaria, Polonia și Slovenia) au activat sprijinul pentru dezvoltare rurală 
pentru a proteja astfel de suprafețe. Celelalte 5 țări (Belgia, Cehia, Germania, 
Danemarca și Luxemburg) au protejat turbăriile prin intermediul unor cerințe de 
ecocondiționalitate sau de înverzire. 

59 6 state membre (Belgia, Danemarca, Germania, Italia, Ungaria și Suedia) au 
informat Curtea că, în perioada 2014-2020, au activat măsuri în cadrul dezvoltării 
rurale pentru a sprijini regenerarea turbăriilor drenate. Aceste țări au sprijinit 
regenerarea pe o suprafață de 2 500 ha, în timp ce, în Germania, la o schemă similară 

                                                      
38 Peatlands in the EU, martie 2020. 
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au participat 113 beneficiari. Comisia nu deține informații cu privire la suprafața 
aferentă turbăriilor regenerate. 

60 În loc să asigure protecția deplină și conservarea turbăriilor, actuala PAC permite 
ca fermierii care cultivă pe soluri organice drenate să beneficieze de plăți directe 
pentru astfel de suprafețe, în pofida impactului lor negativ asupra climei. În plus, în 
cazul în care regenerarea înseamnă că nu se pot efectua activități agricole, este posibil 
ca suprafața în cauză să nu fie eligibilă pentru plăți directe, ceea ce face ca regenerarea 
unor astfel de suprafețe să nu fie atractivă pentru fermieri. 

Protecția oferită de PAC pentru carbonul stocat în solurile pajiștilor este 
limitată 

61 Conform inventarelor gazelor cu efect de seră din UE pentru 2018, pajiștile de pe 
soluri minerale au absorbit din atmosferă 35 de milioane de tone de CO2 echivalent. 
Cea mai mare parte a acestei contribuții provine din terenurile transformate în pajiști 
în ultimii 20 de ani. În plus, pajiștile stochează mai mult carbon în sol decât terenurile 
cultivate, deoarece rădăcinile plantelor erbacee absorb mai mult carbon și solul este 
perturbat într-o mai mică măsură. Dacă pajiștile sunt convertite în terenuri arabile, 
acest carbon acumulat este eliberat înapoi în atmosferă. O parte din carbonul 
acumulat poate fi eliberat și atunci când pajiștile sunt arate periodic pentru a le reface 
productivitatea. Prin urmare, prevenirea atât a conversiei pajiștilor în terenuri 
cultivate, cât și a aratului frecvent pot evita generarea de emisii de gaze cu efect de 
seră. 

62 Pajiștile pe care se practică pășunatul extensiv au capacitatea de a sechestra 
carbonul. Astfel, sechestrarea carbonului în solul pășunilor poate atenua, într-o măsură 
sau alta, emisiile generate de animalele care se hrănesc pe aceste pășuni. 
PAC 2007-2013 a inclus în cadrul normelor privind ecocondiționalitatea măsuri pentru 
menținerea pajiștilor permanente. Schema de înverzire, introdusă în 2015, includea 
două cerințe pentru protejarea pajiștilor permanente (figura 25), având ca obiectiv 
principal conservarea stocului de carbon39. 

                                                      
39 Considerentul 42 al Regulamentului (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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1307
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63 Prima cerință impunea statelor membre să mențină un anumit raport între 
pajiștile permanente și suprafața totală declarată pentru plăți directe, pe baza unei 
perioade de referință. Un studiu din 2017 a atras atenția că suprafața de pajiști 
permanente protejată de PAC era mai mare înainte de 201540. În plus, cifrele Comisiei 
din 2019 indică faptul că, în 21 de țări și regiuni, ponderea pajiștilor permanente 
a scăzut; în două cazuri (regiunea Saxonia-Anhalt din Germania și Estonia), această 
scădere a depășit marja permisă de 5 % și statele membre respective au trebuit să 
adopte acțiuni corective. 

64 Diminuarea suprafeței acoperite de pajiști permanente, în principal prin conversia 
acestora în terenuri arabile, antrenează generarea de emisii de gaze cu efect de seră. 
În plus, în 2020 Curtea a raportat41 că, în practică, existau și activități de arat și 
reînsămânțare a pajiștilor permanente (39 % din fermierii intervievați), practici care 
generează emisii de gaze cu efect de seră (atât CO2, cât și N2O)42. 

65 Întrucât cerința din cadrul schemei de înverzire privind ponderea pajiștilor 
permanente nu interzice nici conversia acestora în terenuri cu altă destinație, nici 
aratul și reînsămânțarea lor, eficacitatea acestei cerințe din punctul de vedere al 
protejării carbonului stocat în solurile pajiștilor este redusă în mod semnificativ. 

66 Cea de a doua cerință a introdus conceptul de „pajiști permanente sensibile din 
punctul de vedere al mediului” pentru a proteja zonele cele mai sensibile din acest 
punct de vedere din rețeaua Natura 2000 atât împotriva conversiei în terenuri cu altă 
destinație, cât și împotriva aratului. Statele membre aveau opțiunea de a desemna 
zone suplimentare în afara rețelei Natura 2000, de exemplu pajiști situate pe soluri 
organice. 

67 Opt state membre au decis să desemneze toate zonele lor din rețeaua 
Natura 2000 ca fiind sensibile din punctul de vedere al mediului, în timp ce alte state 
membre au desemnat doar anumite tipuri de terenuri din cadrul zonelor Natura 2000 

                                                      
40 Alliance Environnement și Institutul Thünen: Evaluation study of the payment for 

agricultural practices beneficial for the climate and the environment, 2017, p. 140. 

41 Raportul special nr. 13/2020 al Curții de Conturi Europene. 

42 Soussana, J.-F. et al.: Carbon cycling and sequestration opportunities in temperate 
grasslands, 2004; Turbé, A. et al.: Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy 
makers, Bio Intelligence Service, IRD și NIOO, raport pentru Comisia Europeană (DG Mediu), 
2010. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1475-2743.2004.tb00362.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1475-2743.2004.tb00362.x
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-07/010054819.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-07/010054819.pdf
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(figura 22). În total, au fost desemnate ca fiind sensibile din punctul de vedere al 
mediului 8,2 milioane de hectare de pajiști permanente43, ceea ce reprezintă 52 % din 
suprafața pajiștilor din rețeaua Natura 2000 și 16 % din pajiștile permanente din UE. 
Patru state membre au decis să protejeze 291 000 de hectare de pajiști permanente 
din afara siturilor Natura 2000 (reprezentând o proporție suplimentară de 0,6 % din 
pajiștile permanente din UE). 

                                                      
43 Comisia Europeană: Direct payments 2015-2020 Decisions taken by Member States: State of 

play as from December 2018, 2019, p. 42. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/simplementation-decisions-ms-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/simplementation-decisions-ms-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/simplementation-decisions-ms-2018_en.pdf
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Figura 22 – Ponderea pajiștilor permanente desemnate ca sensibile din 
punctul de vedere al mediului în cadrul rețelei Natura 2000 în UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului Comisiei Europene intitulat Direct payments 
2015-2020 Decisions taken by Member States: State of play as from December 2018, 2019. 

68 Cerința din cadrul schemei de înverzire privind pajiștile permanente sensibile din 
punctul de vedere al mediului are potențialul de a proteja mai bine carbonul stocat în 
solurile pajiștilor decât cerința referitoare la ponderea pajiștilor permanente, deoarece 
interzice atât conversia pajiștilor în terenuri cu altă destinație, cât și aratul. 
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Măsurile eficace de atenuare pe terenurile arabile nu au fost adoptate 
pe scară largă 

69 Cantitatea de carbon stocată în terenurile cultivate și cea emisă sau absorbită de 
acestea depinde de tipul de cultură, de practicile de gestionare și de diverse variabile 
care țin de sol și de climă. De exemplu, vegetația lemnoasă perenă din livezi, din 
plantații de viță-de-vie și din sisteme agrosilvice poate stoca carbon în biomasă cu 
o durată lungă de viață. 

70 Curtea a identificat, în studii științifice, patru măsuri eficace pentru terenurile 
arabile situate pe soluri minerale, care pot contribui la absorbția emisiilor de gaze cu 
efect de seră: utilizarea culturilor secundare/de protecție, împădurirea, agrosilvicultura 
și conversia terenurilor arabile în pajiști permanente. 

71 Culturile de protecție/secundare se cultivă cu scopul de a se reduce perioada în 
care solul este lăsat neacoperit cu vegetație, pentru a se limita riscul de eroziune 
a solului. Un alt impact al culturilor secundare/de protecție este creșterea cantității de 
carbon stocat în sol. Acest impact este mai ridicat atunci când stratul vegetal este 
dens, rădăcinile sunt adânci și biomasa vegetală este încorporată în sol. Conform 
datelor Eurostat pentru UE-27, culturile de acest tip au acoperit 5,3 milioane de 
hectare în 2010 și 7,4 milioane de hectare în 2016 (7,5 % din suprafața arabilă din UE). 
Chiar și presupunând că această creștere cu 39 % s-ar datora PAC 2014-2020, impactul 
maxim al acesteia asupra emisiilor de gaze cu efect de seră ar reprezenta o reducere cu 
0,6 % a emisiilor anuale provenite din agricultură (inclusiv terenuri cultivate și pajiști). 

72 Atât normele în materie de ecocondiționalitate care erau în vigoare în 
perioada 2007-2013, cât și cele aplicabile în perioada 2014-2020 conțineau o cerință 
privind acoperirea minimă a solului (GAEC 4), care prevedea obligația de a se cultiva 
culturi de protecție pe parcele expuse la riscul de eroziune a solului. Deși dispozițiile 
generale privind ecocondiționalitatea sunt stabilite la nivelul UE, este la latitudinea 
statelor membre să definească standarde naționale. În consecință, unele state 
membre au impus cerințe mai stricte decât altele. În Cehia, de exemplu, condiția a fost 
extinsă la parcelele de teren arabil cu o pantă medie mai mare de 4 grade, în timp ce, 
în perioada 2007-2013, ea nu s-a aplicat decât terenurilor cu o pantă mai mare de 
7 grade. Comisia nu dispune de date privind nivelul de adoptare a cerinței GAEC 4 la 
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nivelul UE care să permită compararea impactului eventual al acestei norme înainte și 
după 201544. 

73 În plus față de GAEC 4, fermierii pot cultiva culturi secundare/de protecție pentru 
a îndeplini cerința privind zonele de interes ecologic din cadrul schemei de înverzire 
(figura 25). 20 de state membre au utilizat această posibilitate. Potrivit unui studiu de 
evaluare din 201745, culturile secundare au reprezentat a doua opțiune, ca frecvență, 
utilizată de fermieri pentru a-și îndeplini obligațiile legate de zonele de interes 
ecologic; în 2016, fermierii au declarat culturi de acest tip pe 2,92 milioane de hectare. 
Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, cea mai mare parte a culturilor 
secundare declarate era deja prezentă încă dinainte de introducerea schemei de 
înverzire. Aceasta înseamnă că schema respectivă a avut un impact neglijabil asupra 
suprafeței totale cultivate cu culturi secundare/de protecție și asupra atenuării 
schimbărilor climatice, lucru confirmat de concluziile studiului de evaluare. 

74 Împădurirea terenurilor arabile marginale poate constitui o măsură eficace de 
atenuare a schimbărilor climatice, care stochează carbonul în sol și în arbori. 
Agrosilvicultura are o eficacitate mai mică, deoarece densitatea arborilor, a arbuștilor 
sau a gardurilor vii este mai scăzută, dar avantajul ei este că pe terenul respectiv se 
poate continua o producție agricolă. Ambele practici de atenuare au fost sprijinite, de 
regulă, prin intermediul fondurilor de dezvoltare rurală. În figura 23 se arată că nivelul 
de adoptare a acestor practici a fost scăzut în raport cu obiectivele inițiale, că acest 
nivel a fost mai scăzut în perioada 2014-2020 decât în perioada 2007-2013 și că, în 
consecință, impactul global estimat al acestor măsuri destul de eficace de atenuare 
a schimbărilor climatice asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din 
agricultură este slab. 

                                                      
44 Alliance Environnement: Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and 

greenhouse gas emissions, 2018, p. 80 și 226. 

45 Alliance Environnement și Institutul Thünen: Evaluation study of the payment for 
agricultural practices beneficial for the climate and the environment, 2017, p. 72. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
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Figura 23 – Împădurirea și agrosilvicultura în perioadele 2014-2020 și 
2007-2013 (în hectare) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din studiul Comisiei intitulat Evaluation study of the 
forestry measures under Rural Development, 2019, și din rapoartele anuale din 2019 de implementare 
a programelor de dezvoltare rurală. Valorile privind impactul asupra atenuării sunt preluate dintr-un 
studiu Ricardo-AEA din 2016. 

75 Statele membre sprijină, de regulă, conversia terenurilor arabile în pajiști 
permanente prin intermediul schemelor lor de agromediu și climă din cadrul sprijinului 
pentru dezvoltare rurală. Curtea nu dispune de date privind suprafața totală de teren 
arabil convertit în pajiști permanente în perioada 2007-2013. În perioada 2014-2019, 
11 state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Italia, Lituania, 
Luxemburg, Ungaria și România) au sprijinit astfel de practici și, până în 2019, 
convertiseră în pajiști permanente o suprafață de 517 000 de hectare de teren arabil. 
Conform estimărilor Curții, conversia terenurilor arabile în pajiști permanente ar putea 
absorbi până la 0,8 % din emisiile anuale provenite din agricultură, până când solurile 
ating un nou stadiu de echilibru în care emisia de carbon și absorbția de carbon ajung 
la egalitate (durată estimată de IPCC la circa 20 de ani). 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/forestry/documents/study-forestry-measures-ruraldev_sept2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/forestry/documents/study-forestry-measures-ruraldev_sept2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/forests/lulucf/docs/cap_mainstreaming_en.pdf
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Modificările aduse PAC pentru perioada 2014-2020 nu reflectau 
noul său nivel de ambiție în materie de climă 

76 Curtea a evaluat în ce măsură cadrul PAC pentru perioada 2014-2020 a fost 
conceput pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură. S-
a examinat modul în care fuseseră stabilite țintele pentru acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice finanțate de PAC, precum și dacă schemele PAC pentru 
perioada 2014-2020 aveau un potențial de atenuare a schimbărilor climatice 
semnificativ mai mare decât schemele utilizate în perioada 2007-2013. Curtea 
a analizat, de asemenea, datele pe care le utilizează Comisia pentru a monitoriza 
impactul acțiunilor climatice, precum și dacă principiul „poluatorul plătește” este 
aplicat emițătorilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul agriculturii. 

Puține stimulente noi pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din agricultură 

77 Deși acțiunile climatice au devenit un obiectiv specific urmărit de PAC începând 
din 2014, Comisia nu a stabilit o țintă specifică în ceea ce privește reducerea emisiilor 
care trebuia să fie atinsă cu ajutorul cheltuielilor în valoare de 100 de miliarde de euro 
raportate pentru acțiunile climatice în perioada 2014-2020. Statele membre nu aveau 
obligația de a-și stabili propriile ținte în materie de atenuare a schimbărilor climatice 
care să fie atinse cu ajutorul fondurilor PAC pentru perioada 2014-2020 și nu au făcut 
acest lucru. Singurele ținte pe care statele membre le-au raportat Comisiei au fost cele 
pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală, indicând cuantumul fondurilor pe care 
intenționau să le cheltuiască pentru acțiuni climatice și ponderea din suprafața agricolă 
ori forestieră sau ponderea din șeptel care urmau să fie acoperite prin aceste 
cheltuieli. 

78 Ecocondiționalitatea leagă plățile din cadrul PAC de respectarea unui ansamblu 
de norme de bază care asigură bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) ale 
terenurilor, precum și de respectarea anumitor obligații cunoscute sub denumirea de 
cerințe legale în materie de gestionare (SMR). Acestea din urmă sunt definite în 
legislația UE din domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al sănătății publice, al 
sănătății animalelor și a plantelor și al bunăstării animalelor. 

79 Agențiile de plăți, care gestionează plățile PAC în statele membre, verifică 
respectarea normelor privind ecocondiționalitatea pentru minimum 1 % dintre 
fermieri. În cazul în care un fermier a încălcat anumite norme, agenția de plăți poate 
reduce cuantumul ajutorului cu un procent cuprins între 1 % și 5 %, în funcție de 
amploarea, de gravitatea și de persistența încălcării, cu excepția cazului în care aceasta 
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este minoră și fermierul poate remedia situația. În cazul fermierilor care comit în mod 
repetat încălcări, plățile acestora pot fi reduse cu până la 15 % și chiar cu sume mai 
ridicate, dacă încălcările sunt deliberate. 

80 În Raportul special nr. 26/2016, Curtea a pus în evidență diferențe semnificative 
între statele membre în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea 
normelor în materie de ecocondiționalitate. Raportul anual de activitate al Direcției 
Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene46 
arată că 2,5 % din totalitatea fermierilor din UE au fost inspectați pentru anul de 
cerere 2018 și că, pentru unul din patru fermieri inspectați, cuantumul ajutorului a fost 
redus deoarece fusese încălcată cel puțin una dintre normele în materie de 
ecocondiționalitate. 

81 Normele în materie de ecocondiționalitate care sunt relevante pentru atenuarea 
schimbărilor climatice nu s-au schimbat mult între perioada 2007-2013 și 
perioada 2014-2020; prin urmare, potențialul lor de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră în perioada 2014-2020 nu a crescut în mod semnificativ. Comisia nu dispune de 
date privind gradul de adoptare a practicilor de atenuare utilizate de fermieri grație 
normelor în materie de ecocondiționalitate. În lipsa acestor date, nu este posibil să se 
estimeze impactul normelor de ecocondiționalitate asupra emisiilor de gaze cu efect 
de seră47. 

82 În plus, în Raportul special nr. 4/2020 privind utilizarea noilor tehnologii pentru 
monitorizarea PAC, Curtea a subliniat că agențiile de plăți detectează în mod regulat 
încălcări ale normelor în materie de ecocondiționalitate care sunt benefice pentru 
climă (figura 24). În urma auditului respectiv, s-a constatat că agențiile de plăți încă nu 
începuseră să utilizeze datele furnizate de sateliții Sentinel din cadrul programului 
Copernicus, care ar permite monitorizarea tuturor fermierilor, și nu doar a unui 
eșantion din rândul acestora; utilizarea acestor date ar putea spori gradul de 
respectare a acestor norme de către fermieri. 

                                                      
46 Comisia Europeană: DG AGRI - Annual Activity Report for 2019; Annexes, p. 192. 

47 Alliance Environnement: Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and 
greenhouse gas emissions, 2018, p. 80 și 226. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=38185
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=52913
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agri_aar_2019_annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
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Figura 24 – Procentul agențiilor de plăți, per rată de nerespectare 
detectată a normelor în materie de ecocondiționalitate, pentru cele trei 
norme care aduc beneficii pentru climă (media pentru 
perioada 2015-2017) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza statisticilor Comisiei privind rezultatele controalelor în 
materie de ecocondiționalitate realizate de statele membre în perioada 2015-2017. 

83 Principala modificare, în comparație cu perioada 2007-2013, a modului în care 
erau concepute plățile directe acordate fermierilor în perioada 2014-2020 a fost 
schema de plată pentru înverzire (figura 25), introdusă în 2015. Obiectivul acesteia era 
de a spori performanța de mediu a PAC prin sprijinirea practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu48. Cu toate acestea, potențialul schemei de plată pentru 
înverzire de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice a fost redus de la bun 
început, deoarece cerințele sale nu vizau reducerea emisiilor generate de creșterea 

                                                      
48 Considerentul 37 al Regulamentului (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. 
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animalelor, care sunt responsabile de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din agricultură în UE. 

Figura 25 – Arhitectura schemei de înverzire 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

84 În timp ce diversificarea culturilor are un potențial limitat de a aduce beneficii în 
ceea ce privește clima, cerințele privind pajiștile permanente și zonele de interes 
ecologic ar fi putut contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin stocarea 
carbonului în plante și în soluri49. Cu toate acestea, un studiu din 2017 bazat pe 
modele50 a arătat că aceste componente au determinat puține schimbări în practicile 
agricole: cerințele privind pajiștile permanente și zonele de interes ecologic au afectat 
1,5 % și, respectiv, 2,4 % din suprafața agricolă (a se vedea, de asemenea, Raportul 
special nr. 21/2017 al Curții). 

85 Fermierii puteau îndeplini cerința privind zonele de interes ecologic cu ajutorul 
unor practici sau a unor elemente care erau prezente în exploatație înainte de 
introducerea înverzirii. Prin urmare, doar o mică parte dintre fermieri au trebuit să 
introducă noi practici de atenuare pe care nu le utilizau înainte de 2015. Curtea 
a constatat, de asemenea, că eficacitatea cerinței privind pajiștile din punctul de 
vedere al protejării carbonului stocat în solurile acestora este limitată (punctele 61-68). 
În opinia Curții, înverzirea, astfel cum este concepută în prezent, nu va contribui în 
                                                      
49 Alliance Environnement: Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and 

greenhouse gas emissions, 2018, p. 49-50. 

50 Louhichi, K. et al.: Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual 
farm model for CAP analysis (IFM-CAP), 2017, tabelul 6. 
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https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44179
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44179
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://academic.oup.com/erae/article/45/2/205/4706173
https://academic.oup.com/erae/article/45/2/205/4706173
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mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice. Un studiu de evaluare din 2017 
realizat pentru DG AGRI a concluzionat că diversele elemente ale schemei de înverzire 
au un impact fie incert, fie pozitiv, dar în orice caz minim asupra atenuării schimbărilor 
climatice51. 

86 În perioada 2014-2020, ponderea din fondurile pentru dezvoltare rurală 
direcționată cu precădere către reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau către 
promovarea sechestrării carbonului a fost de 3,2 %. Măsurile care vizează cu precădere 
alte obiective, de exemplu biodiversitatea, ar putea contribui și ele la atenuarea 
schimbărilor climatice. Cu toate acestea, programele de dezvoltare rurală pentru 
perioada 2014-2020 nu au oferit multe măsuri noi de atenuare a schimbărilor climatice 
în plus față de cele disponibile în perioada 2007-2013 sau gradul de adoptare a acestor 
măsuri a fost scăzut (punctele 58-59). 

87 Cadrul comun de monitorizare și evaluare al Comisiei colectează date privind 
atenuarea schimbărilor climatice pentru fiecare stat membru, de exemplu emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de sectorul agriculturii, ponderea din suprafața agricolă 
care face obiectul unor contracte ce vizează schimbările climatice sau ponderea din 
efectivul de animale care este vizată în scopul reducerii emisiilor. Cu toate acestea, 
cadrul de monitorizare nu oferă informații cu privire la tipurile de practici de atenuare 
a schimbărilor climatice care sunt finanțate (de exemplu, agricultura de precizie), la 
gradul de adoptare a acestora și la impactul estimat asupra emisiilor de gaze cu efect 
de seră. De asemenea, evaluările ad-hoc comandate de Comisie au fost afectate de 
lipsa unor date fiabile și nu permiteau evaluarea impactului măsurilor PAC asupra 
schimbărilor climatice52. Curtea nu consideră că indicatorii propuși pentru perioada de 
după 2020 vor îmbunătăți situația, așa cum a subliniat în Avizul său nr. 7/201853 
referitor la propunerile Comisiei privind PAC post-2020. 

88 Rapoartele anuale de implementare privind dezvoltarea rurală ar trebui să 
conțină informații cu privire la impactul măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice 
care sunt finanțate cu sprijin pentru dezvoltare rurală. Comisia a raportat că 30 dintre 
cele 115 autorități care gestionează sprijinul pentru dezvoltare rurală au furnizat 

                                                      
51 Alliance Environnement și Institutul Thünen: Evaluation study of the payment for 

agricultural practices beneficial for the climate and the environment, 2017, p. 150-154. 

52 Alliance Environnement: Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and 
greenhouse gas emissions, 2018, p. 225-234. 

53 Curtea de Conturi Europeană, Avizul nr. 7/2018 referitor la propunerile Comisiei de 
regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada de după 2020, punctul 72. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=47751


 57 

 

informații, în 2019, cu privire la contribuția netă pe care au adus-o măsurile finanțate 
cu sprijin pentru dezvoltare rurală la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră54. 
Întrucât autoritățile de management au aplicat abordări diferite pentru a calcula 
impactul măsurilor finanțate asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, o agregare 
a cifrelor individuale nu este posibilă. 

UE nu aplică principiul „poluatorul plătește” în cazul emisiilor generate 
de sectorul agriculturii 

89 Conform principiului „poluatorul plătește”55, cei care se află la sursa poluării ar 
trebui să suporte costurile pe care le generează aceasta. În ceea ce privește clima, 
principiul poate fi pus în aplicare prin intermediul unor interdicții sau al unor limite 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră sau prin stabilirea unui preț pentru emisiile de 
dioxid de carbon (de exemplu, prin intermediul unei taxe pe dioxid de carbon sau al 
unui sistem de plafonare și comercializare). În Raportul special nr. 12/2021, Curtea 
evaluează dacă acest principiu este aplicat în mod corespunzător în mai multe domenii 
de politică de mediu, inclusiv în ceea ce privește poluarea apei cauzată de agricultură. 

90 Legislația UE aplică în mod explicit principiul „poluatorul plătește” în cadrul 
politicilor sale de mediu, dar nu și în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 
din agricultură56. Sectorul agriculturii nu intră sub incidența sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii și nici nu face obiectul unei taxe pe dioxid de 
carbon. Decizia privind partajarea eforturilor nu stabilește limite directe pentru 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură în UE, și nici PAC nu prevede 
limite pentru emisii. 

  

                                                      
54 DG AGRI: Summary Report:Synthesis of the evaluation components of the enhanced AIRS 

2019, Chapter 7, capitolul 7, p. 1 și 75. 

55 Agenția Europeană de Mediu: Polluter-pays principle, 2004. 

56 Articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-synthesis-evaluation-components-enhanced-airs-2019-chapter-7_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-synthesis-evaluation-components-enhanced-airs-2019-chapter-7_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-synthesis-evaluation-components-enhanced-airs-2019-chapter-7_en
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/polluter-pays-principle
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E191:RO:HTML
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Concluzii și recomandări 
91 În perioada 2014-2020, Comisia a alocat peste 100 de miliarde de euro din 
fondurile PAC pentru combaterea schimbărilor climatice. Statele membre pot decide 
asupra unor reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră care trebuie atinse în 
sectorul agriculturii. Totuși, din 2010, aceste emisii nu au mai înregistrat o evoluție 
semnificativă (punctele 01-18). În cadrul acestui audit, Curtea a examinat dacă PAC din 
perioada 2014-2020 a sprijinit acele practici de atenuare a schimbărilor climatice care 
aveau potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de trei surse 
principale: creșterea animalelor, îngrășămintele chimice și gunoiul de grajd și 
exploatarea terenurilor (terenuri cultivate și pajiști). De asemenea, Curtea a verificat 
dacă, în perioada 2014-2020, PAC a stimulat într-o mai mare măsură decât în 
perioada 2007-2013 adoptarea unor practici eficace de atenuare (punctele 19-22). 

92 Emisiile generate de creșterea animalelor, care reprezintă jumătate din emisiile 
de gaze cu efect de seră provenite din agricultură, luând în considerare și emisiile 
provenite din exploatarea terenurilor și absorbțiile datorate terenurilor cultivate și 
pajiștilor, nu au scăzut între 2010 și 2018. Aceste emisii sunt corelate în mod direct cu 
dimensiunea șeptelului și sunt cauzate în proporție de două treimi de bovine. Nu există 
măsuri cu o eficacitate clară în reducerea emisiilor provenite din digestia furajelor. 
Curtea a identificat patru măsuri de atenuare care ar putea fi eficace pentru emisiile 
provenite din gestionarea gunoiului de grajd, dar PAC rareori a promovat adoptarea 
acestor măsuri. Cu toate acestea, PAC nu încearcă să limiteze efectivele de animale și 
nici nu oferă stimulente pentru reducerea acestora. Măsurile de piață din cadrul PAC 
includ promovarea produselor de origine animală, al căror consum nu a mai înregistrat 
nicio scădere din 2014. Acest lucru favorizează mai degrabă menținerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră decât reducerea acestora (punctele 24-36). 

93 Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea îngrășămintelor chimice 
și a gunoiului de grajd, care reprezintă o treime din emisiile generate de sectorul 
agriculturii în UE, au înregistrat o creștere între 2010 și 2018. PAC a sprijinit extinderea 
agriculturii ecologice și a culturii leguminoaselor pentru boabe, dar impactul unor 
astfel de practici asupra emisiilor de gaze cu efect de seră este neclar. Sprijinul oferit 
prin PAC pentru practici de atenuare eficace, cum ar fi inhibitorii de nitrificare sau 
tehnologia cu rate variabile de aplicare a azotului, a fost redus sau complet inexistent 
(punctele 37-51). 
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Recomandarea 1 – Luarea unor măsuri prin care să se asigure că 
PAC reduce emisiile provenite din agricultură 

Comisia ar trebui: 

(a) să invite statele membre să stabilească o țintă pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de sectorul lor agricol; 

(b) să evalueze planurile strategice PAC ale statelor membre pentru a limita riscul ca 
schemele din cadrul PAC să crească sau să mențină nivelul emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de agricultură; 

(c) să se asigure că PAC oferă stimulente eficace pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de creșterea animalelor și de îngrășăminte, stimulente 
care să contribuie la atingerea obiectivelor UE în materie de climă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2023. 

94 Solurile organice drenate cultivate reprezintă mai puțin de 2 % din suprafața 
agricolă a UE, dar sunt responsabile de 20 % din emisiile generate de sectorul 
agriculturii în UE-27. Aceste soluri sunt eligibile pentru plăți directe, în timp ce 
turbăriile/zonele umede regenerate pot să nu fie întotdeauna eligibile. Unele state 
membre au oferit sprijin pentru regenerarea turbăriilor drenate, dar nivelul de 
adoptare al unei astfel de măsuri a fost prea redus pentru a avea un impact asupra 
emisiilor generate de solurile organice, care se mențin stabile din 2010. În comparație 
cu perioada 2007-2013, PAC pentru perioada 2014-2020 nu a intensificat sprijinul 
acordat pentru măsurile care favorizează sechestrarea carbonului, cum ar fi 
împădurirea și conversia terenurilor arabile în pajiști. Deși între 2010 și 2016 s-a 
înregistrat o creștere a suprafeței acoperite cu culturi secundare/de protecție, 
impactul estimat asupra atenuării schimbărilor climatice este scăzut (punctele 52-75). 
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Recomandarea 2 – Adoptarea unor măsuri pentru a reduce 
emisiile generate de solurile organice drenate cultivate 

Comisia ar trebui: 

(a) să introducă un sistem de monitorizare care să vină în sprijinul evaluării impactului 
PAC post-2020 asupra turbăriilor și a zonelor umede și 

(b) să ofere stimulente pentru reumidificarea/regenerarea solurilor organice drenate, 
de exemplu prin plățile directe, prin condiționalitate, prin intervențiile de 
dezvoltare rurală și prin alte abordări agricole cu implicații pentru carbon. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: septembrie 2024. 

95 Comisia a raportat că 26 % din finanțarea PAC aduce beneficii în ceea ce privește 
acțiunile climatice, dar nu a stabilit o țintă specifică în materie de atenuare pentru 
aceste fonduri. Sistemul de monitorizare al Comisiei nu furnizează date care să permită 
o monitorizare adecvată a impactului pe care îl are finanțarea din partea PAC pentru 
acțiuni climatice asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Schema de înverzire era 
preconizată să sporească impactul plăților directe asupra mediului și a climei, dar 
beneficiile sale pentru climă au fost neglijabile. Întrucât nici normele în materie de 
ecocondiționalitate, nici măsurile de dezvoltare rurală nu s-au schimbat în mod 
semnificativ în comparație cu perioada 2007-2013, ele nu au încurajat fermierii să 
adopte noi practici eficace de atenuare a schimbărilor climatice. Legislația UE nu aplică 
principiul „poluatorul plătește” în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din 
agricultură (punctele 76-94). 
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Recomandarea 3 – Raportare periodică cu privire la contribuția 
PAC la atenuarea schimbărilor climatice 

În conformitate cu nivelul sporit de ambiție exprimat de UE în materie de climă pentru 
2030, Comisia ar trebui: 

(a) să stabilească indicatori de monitorizare care să permită o evaluare anuală 
a efectului pe care măsurile de atenuare a schimbărilor climatice finanțate prin 
PAC 2021-2027 îl au asupra emisiilor nete de gaze cu efect de seră și să raporteze 
periodic cu privire la acești indicatori; 

(b) să analizeze posibilitatea de a aplica principiul „poluatorul plătește” în cazul 
emisiilor provenite din activități agricole și să îi recompenseze pe fermieri pentru 
absorbțiile de carbon pe termen lung. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2023. 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Samo Jereb, membru 
al Curții de Conturi, la Luxemburg, la 7 iunie 2021. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Acronime 
AEM: Agenția Europeană de Mediu 

CH4: metan 

CO2: dioxid de carbon 

DG AGRI: Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei 
Europene 

ETS: sistem de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading Scheme) 

GAEC: bune condiții agricole și de mediu (Good Agricultural and Environmental 
Conditions) 

IPCC: Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice 

N2O: protoxid de azot 

PAC: politica agricolă comună 

SMR: cerință legală în materie de gestionare (statutory management requirement) 
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Glosar 
Acordul de la Paris: acord internațional semnat în 2015 pentru a limita încălzirea 
globală la mai puțin de 2 °C, depunându-se toate eforturile pentru a o limita la 1,5 °C. 

Bune condiții agricole și de mediu: starea în care fermierii trebuie să păstreze toate 
terenurile agricole, în special terenurile care nu sunt utilizate pentru producție la 
momentul cererii, pentru a primi anumite plăți în cadrul PAC. Includ aspecte precum 
gestionarea apei și a solului. 

Cerință legală în materie de gestionare: o normă a UE sau națională privind 
gestionarea terenurilor agricole, care urmărește să protejeze sănătatea publică, 
sănătatea animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor și mediul. 

CO2 echivalent: un parametru comparabil prin care se măsoară impactul emisiilor de 
gaze cu efect de seră asupra climei, exprimat sub forma exclusiv a volumului de dioxid 
de carbon care ar produce același impact. 

Ecocondiționalitate: mecanism în cadrul căruia efectuarea plăților către fermieri este 
condiționată de îndeplinirea de către aceștia a anumitor cerințe legate de mediu, de 
siguranța alimentară, de sănătatea și bunăstarea animalelor și de gestionarea 
terenurilor. 

Inventare ale gazelor cu efect de seră: o evidență anuală a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, ținută de fiecare stat membru și, pentru UE, de Agenția Europeană de Mediu. 

Înverzire: adoptarea unor practici agricole care sunt benefice pentru climă și mediu. 
Acest termen este frecvent folosit pentru a desemna și schema de sprijin a UE 
aferentă. 

Măsură de agromediu și climă: oricare dintr-un ansamblu de practici opționale care 
depășesc cerințele obișnuite în materie de mediu și care acordă fermierilor dreptul la 
plăți de la bugetul UE. 

Natura 2000: rețea care cuprinde arii de conservare pentru specii rare și periclitate, 
precum și unele tipuri de habitate naturale rare protejate în temeiul legislației UE. 

Plată directă: plată de sprijin în sectorul agriculturii, cum ar fi ajutorul pe suprafață, 
efectuată în mod direct către fermieri. 

Politica agricolă comună: politica unică și armonizată a UE în domeniul agricol, care 
include subvenții și o serie de alte măsuri menite să garanteze securitatea alimentară, 
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să asigure un nivel de trai echitabil pentru fermierii din UE, să promoveze dezvoltarea 
rurală și să protejeze mediul. 

Protocolul de la Kyoto: un acord internațional, legat de Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, prin care țările industrializate se angajează să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră. 

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon: creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră 
într-o țară/regiune (de exemplu, din afara UE) ca urmare a măsurilor de atenuare 
a schimbărilor climatice menite să limiteze aceste emisii într-o altă țară/regiune (de 
exemplu, într-un stat membru al UE). 

Sol mineral: sol care constă în principal din particule anorganice de minerale și roci. 

Sol organic: sol care constă în principal din material vegetal și animal descompus. 

Sprijinul cuplat facultativ: modalitate opțională prin care statele membre pot efectua 
plăți agricole directe din partea UE, pe baza volumelor de producție, către fermierii 
care aleg să depună cereri de plată pe această bază. 

Sprijinul pentru dezvoltarea rurală: componentă a politicii agricole comune cu 
obiective economice, de mediu și sociale, finanțat din fonduri UE, naționale și 
regionale. 
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Răspunsurile Comisiei 
 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58913 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58913
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Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit I – Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale, condusă de domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi 
Europene. Auditul a fost condus de domnul Viorel Ștefan, membru al Curții de Conturi 
Europene, care a fost sprijinit de: Roxana Bănică, șefă de cabinet, și Olivier Prigent, 
atașat în cadrul cabinetului; Colm Friel, manager principal; Jindřich Doležal, 
coordonator; Antonella Stasia, Jonas Kathage, Pekka Ulander, Asimina Petri și 
Viktor Popov, auditori. Marika Meisenzahl a furnizat sprijin grafic. Richard Moore 
a asigurat sprijin lingvistic. 
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Calendar 
 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58913 

 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58913
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În perioada 2014-2020, Comisia a alocat mai mult de un sfert din 
bugetul total al politicii agricole comune (PAC) pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea. 

Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă PAC a sprijinit acele 
practici de atenuare a schimbărilor climatice care aveau 
capacitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din agricultură. S-a constatat că suma de 100 de 
miliarde de euro din fondurile PAC alocată acțiunilor climatice 
a avut un impact redus asupra acestor emisii, al căror nivel nu 
a evoluat în mod semnificativ din 2010. PAC finanțează în cea mai 
mare parte măsuri cu un potențial scăzut de atenuare 
a schimbărilor climatice. Această politică nu încearcă să limiteze 
sau să reducă efectivele de animale (care reprezintă 50 % din 
emisiile din agricultură) și oferă sprijin fermierilor care cultivă pe 
turbării drenate (20 % din emisii). 

Curtea recomandă Comisiei să ia măsuri prin care să se asigure că 
PAC reduce emisiile provenite din agricultură, să adopte măsuri 
pentru a reduce emisiile generate de solurile organice drenate 
cultivate și să raporteze periodic cu privire la contribuția PAC la 
atenuarea schimbărilor climatice. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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