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Amendamentul 770
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „sol și stoc de carbon” — GAEC 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea nivelului de materie organică 
din sol, inclusiv interdicția de a incendia 
miriștile arabile

menținerea nivelului de materie organică 
din sol prin practici adecvate, inclusiv 
interdicția de a incendia miriștile arabile

Or. en

Justificare

Aceasta este o clarificare întrucât standardele actuale prevăd „practici adecvate”. Aceste 
bune condiții agricole și de mediu ar trebui să pună accentul pe promovarea de practici 
pozitive.

Amendamentul 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „biodiversitate” — SMR 2 — ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) 
și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

Or. en

Justificare

Articolele din Directiva privind păsările ar trebui introduse în cerințele obligatorii. Acestea 
au legătură cu uciderea sau capturarea deliberată a păsărilor sălbatice, deteriorarea ouălor 
sau a cuiburilor și perturbarea păsărilor. Amenințarea cu penalități pentru plățile PAC 
prevede o măsură de descurajare extrem de utilă și aceste articole ar trebui, prin urmare, să 
fie reintroduse în SMR.
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Amendamentul 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „biodiversitate” — SMR 3 — ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatele (1), (2), (3) și (4), 
articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Or. en

Justificare

Articolele din Directiva privind păsările ar trebui introduse în cerințele obligatorii. Acestea 
au legătură cu cerința ca autoritățile naționale să evalueze planurile și proiectele care ar 
putea avea un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000 și ar diminua orice daună 
adusă sitului, în cazul în care activitatea continuă, și distrugerea deliberată a speciilor 
protejate de plante sălbatice. 

Amendamentul 773
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” — GAEC 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor și luarea tuturor 
măsurilor rezonabile pentru a evita 
extinderea vegetației nedorite, precum 
speciile invazive de pe terenurile agricole.

Or. en

Justificare

Aceasta este o clarificare cu privire la formulare și o situație actuală în comparație cu 
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cerințele actuale prevăzute de bunele condiții agricole și de mediu.

Amendamentul 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” — GAEC 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

GAEC 8(a)
cerințele minime privind terenurile 
agricole pentru a asigura că acestea sunt 
păstrate în condiții care evită deteriorarea 
peisajului și a biodiversității. Standardele 
ar trebui să includă rate de stocare a 
animalelor și/sau regimuri 
corespunzătoare de pășunat/cosit și 
întreținerea culturilor permanente în 
condiții vegetative bune. 

Or. en

Justificare

Standardele privind întreținerea minimă a terenurilor agricole sunt esențiale. Acestea ar 
trebui să aibă ca scop menținerea valorilor speciale de mediu (peisaj, biodiversitate, stocarea 
carbonului și protecția solului) ale terenurilor agricole seminaturale prin cultivare și 
intensificare și ca toate terenurile agricole să fie menținute cel puțin la standardele de bază 
care să evite deteriorarea peisajului și a biodiversității. 

Amendamentul 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” — GAEC 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

GAEC 8(b)
menținerea habitatelor seminaturale pe 
terenurile agricole, inclusiv a pajiștilor, a 
pădurilor, a suprafețelor cu arbuști și a 
zonelor mlăștinoase. Fermierii nu trebuie 
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să realizeze noi drenări, arări, curățări, 
nivelări, reînsămânțări sau cultivări pe 
terenurile necultivate sau habitatele 
seminaturale fără o aprobare prealabilă 
din partea autorităților. 
____________________

1 Habitatele seminaturale constau în 
vegetație care este gestionată prin pășunat 
și/sau tăiere, însă nu este arată, 
însămânțată, fertilizată artificial sau 
tratată cu biocide. 

Or. en

Justificare

Standardele privind întreținerea minimă a habitatelor seminaturale sunt esențiale. Acestea ar 
trebui să aibă ca scop menținerea valorilor speciale de mediu (peisaj, biodiversitate, stocarea 
carbonului și protecția solului) ale terenului agricol seminatural prin cultivare și 
intensificare (astfel cum este prevăzut de Directiva EIM) și ca toate terenurile agricole să fie 
menținute cel puțin la standardele de bază care să evite deteriorarea peisajului și a 
biodiversității. 

Amendamentul 776
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” — SMR 6 —
ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 3, 4 și 5 articolele 4 și 5

Or. en

Justificare

Articolul 3 prezintă elementele sistemului de identificare și urmărire și vizează statul 
membru, nu producătorul; prin urmare, ar trebui eliminat din domeniul de aplicare al 
ecocondiționalității.

Amendamentul 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” — SMR 8 —
ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 3, 4 și 5 articolele 4 și 5

Or. en

Justificare

Articolul 3 prezintă elementele sistemului de identificare și urmărire și vizează statul 
membru, nu producătorul; prin urmare, ar trebui eliminat din domeniul de aplicare al 
ecocondiționalității.

Amendamentul 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa II — Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” — SMR 8 —
ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolele 3, 4 și 5 articolele 3, 4 [cu excepția alineatului (6)]
și 5

Or. en

Justificare

În timp ce este clar că crotaliile pierdute trebuie înlocuite, modificarea sugerată recunoaște 
că fermierii nu pot ajuta pierderile de crotalii; prin urmare, este corect ca obligația de a 
înlocui imediat crotaliile pierdute să nu facă parte din cerințele de ecocondiționalitate pentru 
care se aplică penalități.

Amendamentul 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Propunere de regulament
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Anexa II — Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” — SMR 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8) 

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8) 1

____________________

1 Comisia va emite orientări pentru statele 
membre referitoare la interpretarea 
normelor aplicabile în scopul 
ecocondiționalității. Aceste orientări vor 
asigura un nivel adecvat de flexibilitate la 
nivelul fermei pentru a respecta principiul 
proporționalității la punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului păstrând totodată spiritul 
legislației, precum și trasabilitatea 
integrală a mișcării animalelor.

Or. en

Justificare

Acesta este amendamentul care corespunde amendamentului 4 al raportorului din 
considerente.


