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Rezumat 

 

 

Regimul Uniunii Europene (UE) de protecție comunitară a soiurilor de plante, gestionat de 

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP), prevede o protecție uniformă a drepturilor 

de proprietate asupra soiurilor de plante în UE. 

 

Acest studiu cuantifică contribuția economică a regimului de protecție comunitară a soiurilor 

de plante în Uniunea Europeană. Deși este similar cu studiile EUIPO privind contribuția 

economică a celorlalte drepturi de proprietate intelectuală (PI)1, acesta ia în considerare 

aspecte specifice agriculturii și horticulturii, cum ar fi contribuția regimului de protecție a 

soiurilor de plante la competitivitatea globală a agricultorilor și cultivatorilor din UE.  

 

Studiul ia în considerare, de asemenea, posibilitatea ca regimul de protecție comunitară a 

soiurilor de plante să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde al Comisiei 

Europene, în special: 

 

• Europa neutră din punct de vedere climatic; 

• În ceea ce privește ecosistemele și biodiversitatea, abordarea chestiunii privind 

protecția mediului și contribuirea la stoparea pierderii biodiversității; 

• În ceea ce privește strategia „De la fermă la consumator”, asigurarea producției 

de alimente sustenabile, sigure, nutritive și de calitate de-a lungul întregului lanț 

valoric și, în același timp, a securității alimentare prin securitatea semințelor; 

• Cercetare, dezvoltare și inovare. 

 

De asemenea, se ia în considerare posibila contribuție la obiectivele de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). 

 

Studiul constată că regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante a contribuit la 

creșterea producției în agricultura UE începând din 1995, în ciuda faptului că utilizarea 

factorilor de producție în această perioadă a scăzut cu 0,5 % pe an pentru culturile arabile și 

cu 1 % pe an în horticultură (fructe și legume) și plante ornamentale. Deși o parte din acest 

progres se datorează ameliorării plantelor în general, studiul calculează proporția care poate 

 
1 Vezi studiile Observatorului privind contribuția drepturilor de proprietate intelectuală. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
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fi atribuită regimului de protecție comunitară a soiurilor de plante. Principala constatare în ceea 

ce privește producția este că, în lipsa regimului de protecție comunitară a soiurilor de plante, 

în 2020 producția de culturi arabile în UE ar fi fost cu 6,4 % mai mică, cea de fructe cu 2,6 % 

mai mică, cea de legume cu 4,7 % mai mică și, în cele din urmă, producția de plante 

ornamentale ar fi fost cu 15,1 % mai mică. Altfel spus, producția suplimentară generată de 

inovațiile privind soiurile de plante susținute de regimul de protecție comunitară a soiurilor de 

plante este suficientă pentru a hrăni încă 57 de milioane de oameni la nivel mondial (din culturi 

arabile), 38 de milioane din producția de fructe și 28 de milioane din producția de legume. 

 

Din punct de vedere macroeconomic, fără producția adăugată care poate fi atribuită culturilor 

aflate sub regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante, poziția comercială a UE în 

raport cu restul lumii s-ar înrăutăți (pentru unele culturi, UE ar putea chiar să treacă de la 

exportator net la importator net), iar consumatorii din UE s-ar confrunta cu prețuri mai mari la 

alimente. Valoarea adăugată suplimentară (și anume contribuția la PIB) generată de culturile 

aflate sub regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante se ridică la 13 miliarde EUR 

(7,1 miliarde EUR pentru culturi arabile, 1,1 miliarde EUR pentru fructe, 2,2 miliarde EUR 

pentru legume și 2,5 miliarde EUR pentru plante ornamentale). În plus, producția suplimentară 

de astfel de culturi se traduce printr-o creștere a ocupării forței de muncă în sectorul agricol al 

UE. Prin urmare, sectorul culturilor arabile angajează 25.000 de lucrători suplimentari, sectorul 

horticulturii 19.500, iar sectorul plantelor ornamentale 45.000 de lucrători suplimentari, pentru 

o creștere totală a gradului de ocupare a forței de muncă directe de aproape 90.000 de locuri 

de muncă. Având în vedere efectele indirecte, și anume gradul de ocupare a forței de muncă 

în sectoarele din amonte și aval (de exemplu, aprovizionarea fermelor sau prelucrarea 

alimentelor), se înregistrează o creștere a acestuia cu 800.000 de locuri de muncă.  

 

Regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante contribuie nu numai la ocuparea forței 

de muncă, dar și la faptul că locurile de muncă create sunt, de asemenea, mai bine 

remunerate decât ar fi fost în lipsa acestui regim. În special, salariile lucrătorilor din sectorul 

culturilor arabile sunt cu 12,6 % mai mari decât în lipsa acestui regim, în timp ce salariile din 

sectorul horticulturii sunt cu 11 % mai mari. 

 

Prin urmare, agricultorii/producătorii din întreaga UE beneficiază de inovațiile sprijinite de 

regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante. Crescătorii care desfășoară activități de 

cercetare și dezvoltare care au dus la aceste inovații generează, de asemenea, locuri de 

muncă și activități economice. Se estimează că întreprinderile care își protejează inovațiile 

prin înregistrarea de drepturi de proprietate asupra soiurilor de plante ocupă peste 70.000 de 

lucrători și generează o cifră de afaceri de peste 35 de miliarde EUR. Deși la nivelul UE 
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această contribuție economică este modestă în ansamblu, ea este semnificativă în anumite 

state membre și regiuni din aceste state membre, de exemplu în regiunea Delft en Westland 

din Țările de Jos. 

 

Multe din întreprinderile care își protejează inovațiile prin drepturi de proprietate asupra 

soiurilor de plante sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Aceste întreprinderi mici (inclusiv 

persoanele fizice care dețin drepturi de proprietate asupra soiurilor de plante) reprezintă peste 

90 % din entitățile care înregistrează drepturi de proprietate asupra soiurilor de plante și dețin 

60 % din totalul acestor drepturi aflate în vigoare în prezent. 

 

Regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante nu aduce doar o contribuție economică 

la economia UE, ci contribuie și la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE. Emisiile anuale 

de gaze cu efect de seră provenite din agricultură și horticultură se reduc cu 62 de milioane 

de tone pe an. Acest lucru corespunde amprentei totale de gaze cu efect de seră a Ungariei, 

Irlandei sau Portugaliei. În plus, utilizarea apei în agricultură și horticultură este redusă cu mai 

mult de 14 miliarde de m3, o cantitate de apă echivalentă cu 1/3 din volumul lacului Constance. 

 

În final, prin reducerea impactului asupra mediului și a utilizării resurselor agricole și horticole, 

prin creșterea veniturilor fermelor și prin menținerea prețurilor mai scăzute pentru 

consumatori, regimul de protecție comunitară a soiurilor de plante contribuie și la obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU. 


