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Stimate domnule Fetea, 

 

Aș dori să vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din 16 octombrie, în care 

prezentați temerile și dificultățile cu care se confruntă apicultorii români. De asemenea, 

explicați care sunt efectele pozitive ale apiculturii asupra mediului înconjurător și asupra 

biodiversității. În final, menționați că programele naționale apicole prezintă o utilitate 

limitată pentru apicultorii români și că se poate observa o situație similară în alte state 

membre ale UE. Din aceste motive, solicitați un sprijin financiar direct pe familia de albine 

la nivel european. 

 

După cum știți, UE sprijină, în prezent, sectorul apicol din UE în cadrul politicii agricole 

comune (PAC), în special prin intermediul programelor naționale apicole. În prezent, o sumă 

de peste 5 milioane EUR pe an din bugetul UE este dedicată apiculturii din România. Această 

sumă se dublează prin cofinanțarea națională. 
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Programele apicole pot conține maximum opt măsuri concentrate în mod clar pe 

îmbunătățirea condițiilor generale de producție și de comercializare ale produselor apicole, 

cum ar fi asistența tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, combaterea 

agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei, raționalizarea 

transhumanței, asistența pentru repopularea șeptelului apicol și îmbunătățirea calității 

produselor.  

 

Pe lângă cele de mai sus, în ceea ce privește plățile directe din cadrul pilonului I și 

apicultura, permiteți-mi să reamintesc următoarele aspecte: 

 

1) O suprafață agricolă utilizată pentru apicultură poate fi considerată eligibilă pentru 

plățile directe dacă se află la dispoziția fermierului și dacă este utilizată pentru o activitate 

agricolă, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1307/2013. Informații generale despre condițiile de eligibilitate pentru plățile 

directe sunt disponibile pe site-ul Comisiei
1
. 

 

2) Prezența stupilor nu împiedică suprafața agricolă (teren arabil, pajiște permanentă sau 

cultură permanentă) să fie eligibilă pentru plățile directe, cu condiția ca terenul să 

rămână accesibil pentru desfășurarea unei activități agricole. 

 

3) De exemplu, cultivarea plantelor melifere și menținerea terenurilor într-o stare 

adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare pot fi considerate o activitate agricolă. 

 

În ceea ce privește propunerea legislativă a Comisiei referitoare la PAC după 2020, nu se 

prevede nicio schimbare a principiilor legate de eligibilitatea suprafețelor pentru plățile 

directe. Cu toate acestea, Comisia propune ca statele membre să aibă un grad mai mare de 

flexibilitate în definirea hectarului eligibil, pentru a răspunde mai bine particularităților și 

nevoilor locale. În acest sens, nu este exclus ca suprafețele care nu sunt eligibile conform 

normelor actuale să devină eligibile în viitor, sub rezerva anumitor condiții stabilite de un 

stat membru. Acest lucru ar putea avea un efect asupra eligibilității suprafețelor agricole, 

care ar putea fi benefic pentru apicultori. Dorim să subliniem faptul că normele finale privind 

acordarea de plăți directe în temeiul legislației PAC după 2020 vor depinde de acordul final 

dintre colegiuitori, și anume Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. 

 

În sfârșit, se preconizează că bugetul disponibil la nivelul UE pentru programele apicole 

aferente viitoarei perioade de programare financiară va crește de la suma anuală actuală, 

din 2020, de 40 de milioane EUR, la 60 de milioane EUR începând cu 2021. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

Janusz WOJCIECHOWSKI. 

 

 

 

 

                                                 
1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/direct-payments-

eligibility-conditions_en.pdf  
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