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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind funcționarea Regulamentului (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile 

permanente 

1. CONTEXT 
 

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 (denumit în continuare „regulamentul”) referitor la statisticile 

europene privind culturile permanente
1
 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. Acesta a abrogat 

două acte juridice: Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind 

anchetele statistice pentru suprafețele viticole
2
 și Directiva 2001/109/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 decembrie 2001 privind anchetele statistice care trebuie 

efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor 

specii de pomi fructiferi
3
. Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 acoperă două colectări de date 

structurale privind culturile permanente: 

 colectarea de date privind livezile de meri, peri, piersici, nectarini, portocali, lămâi, plante 

citrice cu fructe mici și măslini și vița-de-vie destinată producției de struguri de masă; și 

 colectarea de date privind podgoriile care produc struguri de vinificație, stafide și struguri 

cu dublă utilizare. 

Până în prezent, au fost organizate trei colectări de date: două privind livezile (2012 și 2017) și 

una privind podgoriile (2015). 

Articolul 13 din regulament prevede că „[p]ână la 31 decembrie 2018 și ulterior la fiecare cinci 

ani, Comisia revizuiește funcționarea prezentului regulament. În contextul acestei revizuiri, 

Comisia evaluează necesitatea furnizării tuturor datelor menționate la articolul 4. În cazul în care 

Comisia consideră că unele dintre datele respective nu mai sunt necesare, aceasta este 

împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11, prin care să elimine 

anumite date din anexele I și II.” 

                                                           
1
 Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 

referitor la statisticile europene privind culturile permanente și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

357/79 al Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu 

relevanță pentru SEE) (JO L 347, 30.12.2011, p. 7). 
2
 Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice pentru 

suprafețele viticole (JO L 54, 5.3.1979, p. 124). 
3
 Directiva 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 2001 privind anchetele 

statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor 

anumitor specii de pomi fructiferi (JO L 13, 16.1.2002, p. 21). 
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Prezentul raport sintetizează principalele constatări ale revizuirii privind funcționarea 

regulamentului. Acesta face trimitere la Strategia europeană privind statisticile agricole în 

perspectiva anului 2020, aprobată de Comitetul Sistemului Statistic European în cadrul celei de a 

27-a reuniuni a acestuia din 19 noiembrie 2015, și prezintă noul cadru juridic pentru statisticile 

structurale privind culturile permanente care abrogă Regulamentul (UE) nr. 1337/2011, a cărui 

funcționare face obiectul prezentului raport.  

2. PRINCIPALELE CONSTATĂRI ȘI EVALUAREA 

 

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 este, într-o anumită măsură, greu de pus în aplicare, astfel 

cum indică experiențele din colectările de date privind livezile din 2012 și 2017 și din colectarea 

de date privind podgoriile din 2015, feedbackul primit de la diverse reuniuni ale grupurilor de 

experți
4
 și rapoartele de calitate furnizate de statele membre. De asemenea, nevoile utilizatorilor 

s-au schimbat în ultimul deceniu. 

 

2.1  Aspecte legate de colectarea datelor 

Pe baza analizei datelor și a rapoartelor de calitate, este clar că colectarea de date privind livezile 

și colectarea de date privind podgoriile se confruntă cu unele provocări intrinsece. 

2.1.1 Colectarea de date privind livezile 

Întocmirea unui tabel de contingență cu variabilele pentru date (grupă de soiuri, culoarea 

fructului, momentul recoltării, vârstă, densitate) are două consecințe. În primul rând, statele 

membre trebuie să utilizeze rate de eșantionare foarte ridicate. În rândul țărilor care nu au avut 

un registru al livezilor, rata de eșantionare medie a fost foarte ridicată — 54 %. Prin urmare, 

cinci dintre aceste țări au trebuit să organizeze un recensământ pentru a colecta date privind 

livezile. În al doilea rând, defalcarea detaliată a datelor conduce la colectări de date costisitoare 

și de durată. Costul mediu al colectării de date privind livezile (pe an de referință) este de 

aproximativ 220 000 EUR pe țară, variind între 2 500 EUR și 900 000 EUR. Volumul de forță de 

muncă din cadrul autorităților statistice variază de la 0,1 echivalent normă întreagă la 6,2 

echivalent normă întreagă. De asemenea, respondenților le revine o sarcină foarte grea din cauza 

eșantioanelor foarte mari și a chestionarelor lungi care necesită multe măsurători ale suprafețelor. 

 

Din păcate, investiția importantă realizată la nivel național pentru colectarea de informații extrem 

de detaliate nu aduce beneficii totale utilizatorilor de date, deoarece unele dintre datele colectate 

nu pot fi publicate din cauza confidențialității statistice. 

                                                           
4
  Reuniunile Grupului de lucru privind statisticile referitoare la culturi (2012-2017), Comitetul permanent 

pentru statistică agricolă (până în 2014) și Grupul directorilor pentru statistică agricolă (din 2015). 
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Grupele de soiuri definite în anexa I la regulament, în special pentru mere și pere, nu reflectă în 

mod corect distribuția grupelor de soiuri din UE. Pentru merele de masă, 34 % din suprafața cu 

pomi este clasificată în grupa „Altele”, iar pentru pere 18 %. Problema este și mai mare în părțile 

de nord și de est ale Europei, unde în unele țări aproape toate livezile sunt clasificate în grupa 

„Altele”.  

Este dificil să se colecteze date voluntare privind merii, perii și piersicii plantați pentru 

prelucrare industrială, deoarece, în multe cazuri, condițiile meteorologice, condițiile de piață și 

aspectele de calitate ghidează, mai mult decât soiurile de pomi fructiferi, deciziile anuale ale 

fermierilor privind vânzarea fructelor pentru consum sau pentru prelucrare industrială. 

 

2.1.2 Colectarea de date privind podgoriile 

Articolul 3 alineatul (4) din regulament prevede că datele privind vița-de-vie alta decât cea 

destinată producției de struguri de masă (anexa II la regulament) „se furnizează utilizând datele 

disponibile în registrul viticol realizat în conformitate cu articolul 185a din Regulamentul (CE) 

nr. 1234/2007 pentru toate exploatațiile incluse în registrul respectiv conform articolului 3 

alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009”. Legătura obligatorie dintre registrul 

viticol și colectarea de date privind podgoriile conform regulamentului ridică probleme în mai 

multe state membre, deoarece registrul nu este întotdeauna actualizat și nu conține toate 

variabilele enumerate în regulament. Obligația de a utiliza registrul ca unică sursă de date este, 

de asemenea, problematică din perspectiva Codului de bune practici al statisticilor europene
5
. 

Acest lucru este determinat de faptul că indicatorul 6.2 prevede că alegerea surselor statistice ar 

trebui să se bazeze pe considerente statistice, iar indicatorul 12.1 impune ca datele sursă să fie 

evaluate și validate în mod regulat.  

 

2.2. Nevoile utilizatorilor 

Consultarea cu direcțiile generale responsabile de politicile relevante a confirmat că Comisia 

trebuie să fie informată cu exactitate cu privire la potențialul plantațiilor de a produce anumite 

soiuri de culturi permanente în UE. Pentru a asigura administrarea adecvată a politicii agricole 

comune, Comisia solicită ca datele privind culturile permanente să fie furnizate în mod regulat. 

Cu toate acestea, verificarea datelor a arătat că pot fi aplicate măsuri semnificative pentru a 

reduce sarcina, în special pentru colectarea de date privind livezile.   

                                                           
5
  Codul de bune practici al statisticilor europene pentru autoritățile naționale de statistică și Eurostat 

(autoritatea statistică a Uniunii Europene), aprobat de Comitetul Sistemului Statistic European la 

16 noiembrie 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-

N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7 (disponibil doar în limba engleză). 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
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Următoarele variabile nu mai sunt necesare ca parte a datelor statistice structurale care sunt 

furnizate pentru nevoile de monitorizare a politicilor: 

• grupele de soiuri pentru mere și pere; 

• culoarea fructului pentru piersici, nectarine și struguri de masă; și 

• momentul recoltării pentru piersici, nectarine, caise, portocale și citrice mici. 

În plus, nu mai sunt necesare tabelele de contingență cu variabilele utilizate pentru vârstă și 

densitate, deși acestea pot fi colectate separat. Regularitatea colectării datelor poate fi de 6-7 ani, 

deoarece structura livezilor și a podgoriilor este relativ stabilă. În temeiul regulamentului, statele 

membre care cultivă viță-de-vie pe cel puțin 500 ha au trebuit să pună în aplicare colectarea de 

date. Pentru livezi, pragul a fost de 1 000 ha la nivel național pentru orice tip de pom fructifer. 

Pentru a alinia pragul la celelalte măsuri și registre din sectorul vitivinicol, acesta ar trebui să fie, 

de asemenea, de 1 000 ha pentru podgoriile de vinificație. 

Politica are nevoie de date care să reprezinte mai bine zonele regionale. În conformitate cu 

regulamentul, datele privind pomii fructiferi au fost colectate la nivelul NUTS 1
6
, iar datele 

privind podgoriile pentru producția de vin la nivelul NUTS 2. Deoarece aceste date sunt 

importante pentru a analiza potențialul regional al livezilor și al podgoriilor atât în contextul 

gestionării pieței, cât și în cazul unei crize, toate datele structurale privind livezile și podgoriile 

sunt necesare la nivelul NUTS 2.  

 

3. STRATEGIA EUROPEANĂ PRIVIND STATISTICILE AGRICOLE ÎN 

PERSPECTIVA ANULUI 2020 ȘI NOUA GENERAȚIE DE STATISTICI 

AGRICOLE: IMPLICAȚIILE PENTRU REGULAMENTUL (UE) NR. 1337/2011 

Eurostat a lucrat intens la „Strategia privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și 

ulterior”
7
 cu utilizatorii datelor (în principal alte departamente ale Comisiei și instituții ale UE) și 

cu institutele naționale de statistică începând din 2014. Strategia privind statisticile agricole 

urmărește: 

 să producă în mod eficient statistici care să răspundă nevoilor utilizatorilor; 

 să nu crească semnificativ sarcina care le revine respondenților și sistemelor statistice și 

să pună la dispoziție mai multe statistici; 

 să îmbunătățească coerența dintre subdomeniile statisticilor agricole; 

 să clarifice și să simplifice noțiunile și definițiile; 

                                                           
6
  Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. 

7
  Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului care însoțește Strategia privind 

statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior și eventuale scenarii legislative ulterioare 

SWD/2016/0430 final — 2016/0389 (COD), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0430 (disponibil doar în limba 

engleză). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0430
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 să îmbunătățească calitatea statisticilor agricole; și 

 să îmbunătățească integrarea statisticilor în domeniul agricol, silvicol, al mediului și a 

celor privind destinația terenurilor. 

Etapa de punere în aplicare a început după ce Comitetul Sistemului Statistic European a aprobat 

strategia în 2015. În evaluarea impactului, s-a considerat că strategia de punere în aplicare în 

două etape răspunde cel mai bine nevoilor sistemului statistic și ale utilizatorilor de date. 

• Prima etapă este Regulamentul-cadru privind statisticile integrate referitoare la ferme 

(SIF), care acoperă ancheta structurală în agricultură care intră în prezent sub 

incidența Regulamentului privind anchetele structurale în agricultură
8
, statisticile 

privind structura livezilor și a podgoriilor în temeiul Regulamentului (UE) 

nr. 1337/2011 și unii indicatori de agromediu. Colectările de date structurale privind 

livezile și podgoriile vor avea loc conform modulelor „Livezi” și „Plantații viticole” 

prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1091 (Regulamentul SIF)
9
, adoptat la 18 iulie 

2018. Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 a fost abrogat cu efect de la 1 ianuarie 2022. 

• A doua etapă este Regulamentul privind statistici referitoare la factorii de producție și 

producția agricolă (SFPPA) care acoperă, printre altele, producția vegetală și 

bilanțurile vegetale. 

Modulele „Livezi” și „Plantații viticole” prevăzute în Regulamentul SIF vor avea un conținut de 

date mai puțin detaliat cu privire la caracteristicile culturilor, însă datele vor fi furnizate către 

Eurostat ca microdate legate de datele de bază privind fermele. Acest lucru permite ca datele să 

fie utilizate într-un mod mai flexibil și să răspundă mai bine nevoilor utilizatorilor. Microdatele 

vor permite întocmirea unor tabele de contingență, care să arate ce tip de fermier cultivă diferite 

tipuri de culturi permanente și modul în care acești fermieri își desfășoară activitatea (de 

exemplu, vârstă, educație și formare, alte activități agricole, alte activități lucrative, dacă sunt 

situați în zone defavorizate etc.). 

3.1 Modulul „Livezi” din Regulamentul SIF 

Statisticile structurale privind livezile vor fi acoperite de modulul „Livezi” din Regulamentul 

SIF. Acesta soluționează problemele subliniate în capitolul 2 și include nevoile curente ale 

Comisiei. Modulul „Livezi” include cu aproximativ 600 de variabile mai puțin decât ceea ce este 

inclus în Regulamentul (UE) nr. 1337/2011. Se preconizează că acest lucru va reduce costul și 

sarcina colectării datelor, chiar luând în considerare cerințele de precizie de la nivelul NUTS 2. 

                                                           
8
  Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare 

a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14). 
9  Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 

statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 

1337/2011 (JO L 200, 7.8.2018, p. 1). 
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Colectarea de date privind livezile în temeiul modulului „Livezi” din Regulamentul SIF va avea 

loc în 2023. 
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3.2 Modulul „Plantații viticole” din Regulamentul SIF 

Conținutul colectării de date privind podgoriile în temeiul modulului „Plantații viticole” din 

Regulamentul SIF va rămâne în mare măsură astfel cum a fost prevăzut în Regulamentul (UE) 

nr. 1337/2011. Singura diferență este definiția principalelor soiuri de viță-de-vie. În prezent, 

principalele soiuri sunt definite ca fiind toate soiurile de viță-de-vie care sunt cultivate pe o 

suprafață de cel puțin 500 ha la nivel național. În conformitate cu Regulamentul SIF, acestea sunt 

definite de jos în sus: fiecare producător vitivinicol raportează cele mai mari 10 soiuri cultivate 

pe exploatație și principalele soiuri la nivel național vor fi stabilite dintre aceste soiuri. 

În temeiul modulului „Plantații viticole” din Regulamentul SIF, statele membre pot alege să 

utilizeze cea mai bună sursă de date disponibilă pentru colectarea de date privind podgoriile (o 

colectare de date sau registrul viticol). Cu toate acestea, Comisia încurajează statele membre să 

utilizeze cât mai mult posibil datele din registrul viticol, deoarece acest lucru reduce sarcina care 

le revine respondenților și costurile. Pentru a îmbunătăți calitatea datelor din registrul viticol, 

Comisia intenționează să publice o cerere de propuneri pentru granturi cu scopul de a îmbunătăți 

interoperabilitatea registrului viticol și a colectării de date statistice (inclusiv registrul statistic al 

exploatațiilor). 

Colectarea de date privind podgoriile în conformitate cu Regulamentul SIF va avea loc în 2026. 

Colectarea de date privind podgoriile din 2020 va avea loc în continuare în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 pentru a asigura timp suficient pentru alinierea registrului 

statistic al exploatațiilor la registrul viticol, care este necesară în temeiul Regulamentului SIF. 

 

4. CONCLUZII 

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 nu a funcționat astfel cum s-a planificat la momentul adoptării 

acestuia. Motivul pentru acest lucru este faptul că conținutul datelor și tabelele de contingență ale 

datelor sunt prea detaliate. Acești factori au contribuit la o sarcină grea pentru respondenți și la 

costuri mari de colectare a datelor, ceea ce a dus la date confidențiale. De asemenea, nevoile 

utilizatorilor s-au schimbat de-a lungul anilor și, în prezent, Comisia solicită mai puține detalii. 

Din cauza motivelor menționate mai sus și cu scopul de a pune în aplicare „Strategia privind 

statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior”, colectările de date privind livezile și 

podgoriile acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 sunt incluse în noul Regulament SIF. 

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 a fost abrogat, cu efect după colectarea de date privind 

podgoriile din 2020 (livrarea datelor în 2022). 

Noul temei juridic pentru datele structurale privind livezile și podgoriile va răspunde mai bine 

nevoilor utilizatorilor și se preconizează că va reduce sarcina care le revine respondenților. 

Datele pentru modulul „Livezi” și pentru modulul „Plantații viticole” în conformitate cu 
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Regulamentul SIF vor permite analiza amănunțită a exploatațiilor care cultivă pomi fructiferi și 

viță-de-vie. Acest lucru se datorează posibilităților ample oferite de livrarea de microdate, care 

va permite corelarea structurii livezilor și a podgoriilor cu datele structurale complete privind 

fermele. Prin urmare, acest lucru va consolida baza de probe utilizată pentru adoptarea deciziilor 

care afectează acest sector. 
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