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ANEXA III

NORME PRIVIND CONDIȚIONALITATEA, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 11 

SMR: Cerință legală în materie de gestionare
GAEC: Standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor

Domenii Aspect 
principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al 
standardului

GAEC 1 Menținerea pajiștilor permanente, pe baza 
raportului dintre pajiștile permanente și 
suprafața agricolă

Clauză generală de 
salvgardare împotriva 
conversiei către alte 
utilizări agricole, pentru 
menținerea stocurilor de 
carbon

GAEC 2 Protejarea adecvată a zonelor umede și a 
turbăriilor

Protejarea solurilor 
bogate în carbon

Schimbările 
climatice
(atenuarea 

lor și 
adaptarea la 

acestea)

GAEC 3 Interdicția de a incendia miriștile arabile, cu 
excepția motivelor fitosanitare 

Menținerea nivelului de 
materii organice din sol

SMR 1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în 
domeniul apei:
Articolul 11 alineatul (3) litera (e) și 
articolul 11 alineatul (3) litera (h) în ceea ce 
privește cerințele obligatorii referitoare la 
controlul surselor difuze de poluare cu fosfați

SMR 2 Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 
decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1):
Articolele 4 și 5

Clima și 
mediul

Apa

GAEC 4 Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor Protecția cursurilor 
râurilor împotriva 
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de apă1 poluării și a formării de 
șiroaie

GAEC 5 Utilizarea instrumentului pentru 
sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește 
utilizarea nutrienților2

Gestionarea sustenabilă 
a nutrienților

GAEC 6 Gestionarea aratului în scopul reducerii 
riscului de degradare a solului, inclusiv luarea 
în considerare a pantei

Gestionarea minimă a 
terenului, pentru a 
reflecta condițiile 
specifice ale locului și 
pentru limitarea 
eroziunii

GAEC 7 Fără sol descoperit în cea mai sensibilă 
perioadă/cele mai sensibile perioade

Protejarea solurilor în 
timpul iernii

Solul 
(protecție și 

calitate)

GAEC 8 Rotația culturilor Păstrarea potențialului 
solurilor

SMR 3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice 
(JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) și 
(4)

SMR 4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992, p. 7):
Articolul 6 alineatele (1) și (2)

GAEC 9 ●Procentajul minim din suprafața agricolă 
dedicat zonelor sau elementelor 
neproductive

●Menținerea particularităților topografice
● Interzicerea tăierii gardurilor vii și a 

arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor 

●Opțional, măsuri pentru evitarea speciilor 
de plante invazive

Menținerea elementelor 
și zonelor neproductive 
în scopul îmbunătățirii 
biodiversității agricole

Biodiversita
te și peisaj

(protecție și 
calitate)

GAEC 
10

Interzicerea conversiei sau arării pajiștilor 
permanente din cadrul siturilor Natura 2000

Protejarea habitatelor și 
a speciilor

1 Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor 
vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin 
cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor 
de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în 
conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) 
din Directiva 91/676/CEE.

2 Instrumentul trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente și funcționalități: 
a) Elemente
• informații relevante privind fermele, pe baza LPIS și IACS;
• informații bazate pe prelevarea de probe de sol, pe o scară spațială și temporală adecvată;
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SMR 5 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a 
cerințelor generale ale legislației alimentare, 
de instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 
1):
Articolele 14 și 15, articolul 17 alineatul (1)3 
și articolele 18, 19 și 20

Siguranța 
alimentară

SMR 6 Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie 
1996 privind interzicerea utilizării anumitor 
substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a 
substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor 
și de abrogare a directivelor 81/602/CEE, 
88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125, 
23.5.1996, p. 3):
articolul 3 literele (a), (b), (d) și (e) și 
articolele 4, 5 și 7

SMR 7 Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 
iulie 2008 privind identificarea și înregistrarea 
porcinelor (JO L 213, 8.8.2005, p. 31):
Articolele 3, 4 și 5

SMR 8 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de 
identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a 
produselor din carne de vită și mânzat și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 
Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1):
Articolele 4 și 7

Identificarea 
și 

înregistrarea 
animalelor

SMR 9 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului 
din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de identificare și de înregistrare a 
animalelor din speciile ovină și caprină și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 
64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8):
Articolele 3, 4 și 5

Sănătatea 
publică, 
sănătatea 
animalelor și 
sănătatea 
plantelor

Bolile 
animalelor

SMR 10 Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări 
pentru prevenirea, controlul și eradicarea 
anumitor forme transmisibile de encefalopatie 
spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1):
Articolele 7, 11, 12, 13 și 15

• informații privind practicile de gestionare relevante, istoricul culturii și obiectivele în materie de 
productivitate;

• indicații privind limitele legale și cerințele relevante pentru gestionarea nutrienților în cadrul fermei;
• un buget al nutrienților complet.

b) Funcționalități 
• pe cât posibil, integrarea automată a datelor din diverse surse (IACS și LPIS, date generate de 

fermieri, analize ale solului etc.) pentru a se evita duplicarea intrărilor de date pentru fermieri;
• este permisă comunicarea bidirecțională între AP/AM și fermieri;
• modularitatea și posibilitatea de a sprijini și alte obiective în materie de sustenabilitate (de exemplu, 

gestionarea emisiilor, gospodărirea apei);
•  respectarea principiilor referitoare la interoperabilitatea, deschiderea și reutilizarea datelor la 

nivelul UE; 
• garanții în materie de securitate a datelor și de protecție a vieții private, în conformitate cu cele mai 

bune standarde actuale.
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SMR 11 Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 
martie 2016 privind bolile transmisibile ale 
animalelor (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).
Articolul 18 alineatul (1), cu limitare la febra 
aftoasă, boala veziculoasă a porcului și boala 
limbii albastre.

SMR 12 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
21 octombrie 2009 privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1):
Articolul 55 primele două teze

Produse de 
protecție a 
plantelor

SMR 13 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71):

- articolului 5 alineatul (2) și  
- Articolul 8 alineatele(1)-(5)
- Articolul 12 în ceea ce privește 

restricțiile referitoare la utilizarea 
pesticidelor în zonele protejate 
definite pe baza Directivei-cadru 
privind apa și a legislației privind 
Natura 2000.

- Articolul 13 alineatele (1) și (3) în 
ceea ce privește manipularea și 
depozitarea pesticidelor și eliminarea 
resturilor. 

SMR 14 Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 
15.1.2009, p. 7):
Articolele 3 și 4

Bunăstarea 
animalelor

Bunăstarea 
animalelor

SMR 15 Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 
decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime de protecție a porcilor(JO L 47, 
18.2.2009, p. 5):
Articolul 3 și articolul 4

3 Astfel cum au fost puse în aplicare în special prin:
— articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010,
— Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) și anexa I partea A [II 4 (g), (h), (j), 5 (f), (h), 6; III 
8 (a), (b), (d), (e), 9 (a), (c)],
— Regulamentul (CE) nr. 853/2004: articolul 3 alineatul (1) și anexa III secțiunea IX capitolul 1 [titlul I punctul 
1 literele (b), (c), (d), (e); titlul I punctul 2 litera (a) punctele (i), (ii), (iii), litera (b) punctele (i) și (ii), litera (c); 
titlul I punctele 3, 4; și 5; titlul II litera A punctele 1, 2, 3, 4; titlul II litera B punctul 1 literele (a) și (d), punctul 
2, punctul 4 literele (a) și (b)], anexa III secțiunea X capitolul 1 punctul 1,
— Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), articolul 5 
alineatul (5) și anexa III (secțiunea intitulată „HRĂNIREA”, punctul 1 intitulat „Depozitarea”, prima și ultima 
teză, și punctul 2 intitulat „Distribuirea hranei pentru animale”, a treia teză), articolul 5 alineatul (6) și
— Regulamentul (CE) nr. 396/2005: Articolul 18.
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SMR 16 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 
1998 privind protecția animalelor de fermă 
(JO L 221, 8.8.1998, p. 23):
Articolul 4

1 Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor 
vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin 
cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor 
de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în 
conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) 
din Directiva 91/676/CEE.

2 Instrumentul trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente și funcționalități: 
a) Elemente
• informații relevante privind fermele, pe baza LPIS și IACS;
• informații bazate pe prelevarea de probe de sol, pe o scară spațială și temporală adecvată;
• informații privind practicile de gestionare relevante, istoricul culturii și obiectivele în materie de 

productivitate;
• indicații privind limitele legale și cerințele relevante pentru gestionarea nutrienților în cadrul fermei;
• un buget al nutrienților complet.

b) Funcționalități 
• pe cât posibil, integrarea automată a datelor din diverse surse (IACS și LPIS, date generate de fermieri, 

analize ale solului etc.) pentru a se evita duplicarea intrărilor de date pentru fermieri;
• este permisă comunicarea bidirecțională între AP/AM și fermieri;
• modularitatea și posibilitatea de a sprijini și alte obiective în materie de sustenabilitate (de exemplu, 

gestionarea emisiilor, gospodărirea apei);
•  respectarea principiilor referitoare la interoperabilitatea, deschiderea și reutilizarea datelor la nivelul 

UE; 
• garanții în materie de securitate a datelor și de protecție a vieții private, în conformitate cu cele mai 

bune standarde actuale.
3 Astfel cum au fost puse în aplicare în special prin:
— articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010,
— Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) și anexa I partea A [II 4 (g), (h), (j), 5 (f), (h), 6; III 
8 (a), (b), (d), (e), 9 (a), (c)],
— Regulamentul (CE) nr. 853/2004: articolul 3 alineatul (1) și anexa III secțiunea IX capitolul 1 [titlul I punctul 
1 literele (b), (c), (d), (e); titlul I punctul 2 litera (a) punctele (i), (ii), (iii), litera (b) punctele (i) și (ii), litera (c); 
titlul I punctele 3, 4; și 5; titlul II litera A punctele 1, 2, 3, 4; titlul II litera B punctul 1 literele (a) și (d), punctul 
2, punctul 4 literele (a) și (b)], anexa III secțiunea X capitolul 1 punctul 1,
— Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), articolul 5 
alineatul (5) și anexa III (secțiunea intitulată „HRĂNIREA”, punctul 1 intitulat „Depozitarea”, prima și ultima 
teză, și punctul 2 intitulat „Distribuirea hranei pentru animale”, a treia teză), articolul 5 alineatul (6) și
— Regulamentul (CE) nr. 396/2005: Articolul 18.
4 Cifrele pentru „la prețurile din 2018” sunt incluse în scop informativ; sunt orientative și nu au caracter juridic 

obligatoriu.

Amendamentul
ANEXA III

NORME PRIVIND CONDIȚIONALITATEA, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 11 

SMR: Cerință legală în materie de gestionare
GAEC: Standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor
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Domenii Aspect 
principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al 
standardului

GAEC 1 Menținerea pajiștilor permanente la nivel 
regional, pe baza raportului dintre pajiștile 
permanente și suprafața agricolă în raport cu 
anul de referință 2018.

Coeficientul de variație maxim este de 2,5 % 
în raport cu anul de referință.

Clauză generală de 
salvgardare împotriva 
conversiei către alte 
utilizări agricole, pentru 
menținerea stocurilor de 
carbon

GAEC 2 Protejarea eficace a zonelor umede și 
întreținerea adecvată a zonelor turbăriilor

Protejarea solurilor 
bogate în carbon

GAEC 3 Interdicția de a incendia miriștile arabile, cu 
excepția motivelor fitosanitare 

Menținerea nivelului de 
materii organice din sol

Schimbările 
climatice
(atenuarea 

lor și 
adaptarea la 

acestea)

GAEC 
3a (nou)

O densitate a efectivelor de animale care nu 
determină mai mult de 170 kg N/ha, în 
conformitate cu Directiva 91/676/CEE a 
Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole(JO L 375, 
31.12.1991, p. 1)

SMR 1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în 
domeniul apei:
Articolul 11 alineatul (3) litera (e), 
articolul 11 alineatul (3) litera (h), 
articolul 11 alineatul (3) litera (j) și 
articolul 11 alineatul (3) litera (k) în ceea ce 
privește cerințele obligatorii referitoare la 
controlul surselor difuze de poluare cu fosfați

SMR 2 Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 
decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1):
Articolele 4 și 5

GAEC 4 Crearea de zone tampon de-a lungul 
cursurilor de apă1 cu o lățime minimă de 3m 
unde nu este permisă utilizarea pesticidelor 
și a îngrășămintelor

Protecția cursurilor 
râurilor împotriva 
poluării și a formării de 
șiroaie

Clima și 
mediul

Apa

GAEC 5 Utilizarea instrumentului pentru 
sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește 
reducerea aportului de nutrienți

Gestionarea 
durabilă a 
nutrienților și a 

1 Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor 
vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin 
cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor 
de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în 
conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) 
din Directiva 91/676/CEE.
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depozitării 
substanțelor difuze

GAEC 6 Gestionarea aratului în scopul reducerii 
riscului de degradare și pierdere a solului, 
inclusiv luarea în considerare a pantei

Gestionarea minimă a 
terenului, pentru a 
reflecta condițiile 
specifice ale locului și 
pentru limitarea 
eroziunii

GAEC 7 Fără sol descoperit, cu excepția cazului în 
care este lucrat

Protecția solurilor

Solul 
(protecție și 

calitate)

GAEC 8 Rotația culturilor pe terenurile arabile pentru 
cel puțin 4 ani, inclusiv o cultură de 
leguminoase

Păstrarea potențialului 
solurilor

SMR 3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice 
(JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) și 
(4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

SMR 4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992, p. 7):
Articolul 6 alineatele (1) și (2)

GAEC 9 ●Un procentaj minim de 7% din suprafața 
agricolă dedicat zonelor sau elementelor 
neproductive

●Menținerea particularităților topografice
● Interzicerea tăierii gardurilor vii și a 

arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor 

●Opțional, măsuri pentru evitarea speciilor 
de plante invazive

Menținerea elementelor 
și zonelor neproductive 
în scopul îmbunătățirii 
biodiversității agricole

Biodiversitat
e și peisaj

(protecție și 
calitate)

GAEC 
10

Interzicerea conversiei sau arării pajiștilor 
permanente din cadrul siturilor Natura 2000

Protejarea habitatelor și 
a speciilor

Sănătatea 
publică, 
sănătatea 
animalelor și 
sănătatea 
plantelor

Siguranța 
alimentară

SMR 5 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a 
cerințelor generale ale legislației alimentare, 
de instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 
1):
Articolele 14 și 15, articolul 17 alineatul (1)2 

2 Astfel cum au fost puse în aplicare în special prin:
— articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010,
— Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) și anexa I partea A [II 4 (g), (h), (j), 5 (f), (h), 6; III 
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și articolele 18, 19 și 20

SMR 6 Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie 
1996 privind interzicerea utilizării anumitor 
substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și 
a substanțelor β-agoniste în creșterea 
animalelor și de abrogare a directivelor 
81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE (JO 
L 125, 23.5.1996, p. 3):
articolul 3 literele (a), (b), (d) și (e) și 
articolele 4, 5 și 7

SMR 6a 
(nou)

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 decembrie 
2018 privind produsele medicinale 
veterinare și de abrogare a Directivei 
2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, p. 43): 
Articolele 107 și 108 

Acțiuni de combatere a 
rezistenței la 
antimicrobiene

SMR 7 Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 
iulie 2008 privind identificarea și 
înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2005, 
p. 31):
Articolele 3, 4 și 5

SMR 8 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de 
identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și 
a produselor din carne de vită și mânzat și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 
Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1):
Articolele 4 și 7

Identificarea 
și 

înregistrarea 
animalelor

SMR 9 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului 
din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de identificare și de înregistrare a 
animalelor din speciile ovină și caprină și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 
64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8):
Articolele 3, 4 și 5

Bolile 
animalelor

SMR 10 Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări 
pentru prevenirea, controlul și eradicarea 
anumitor forme transmisibile de encefalopatie 

8 (a), (b), (d), (e), 9 (a), (c)],
— Regulamentul (CE) nr. 853/2004: articolul 3 alineatul (1) și anexa III secțiunea IX capitolul 1 [titlul I punctul 
1 literele (b), (c), (d), (e); titlul I punctul 2 litera (a) punctele (i), (ii), (iii), litera (b) punctele (i) și (ii), litera (c); 
titlul I punctele 3, 4; și 5; titlul II litera A punctele 1, 2, 3, 4; titlul II litera B punctul 1 literele (a) și (d), punctul 
2, punctul 4 literele (a) și (b)], anexa III secțiunea X capitolul 1 punctul 1,
— Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), articolul 5 
alineatul (5) și anexa III (secțiunea intitulată „HRĂNIREA”, punctul 1 intitulat „Depozitarea”, prima și ultima 
teză, și punctul 2 intitulat „Distribuirea hranei pentru animale”, a treia teză), articolul 5 alineatul (6) și
— Regulamentul (CE) nr. 396/2005: Articolul 18.
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spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1):
Articolele 7, 11, 12, 13 și 15

SMR 11 Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale 
animalelor (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).
Articolul 18 alineatul (1), cu limitare la febra 
aftoasă, boala veziculoasă a porcului și boala 
limbii albastre.

SMR 12 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
21 octombrie 2009 privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1):
Articolul 55 și articolul 67

Produse de 
protecție a 
plantelor

SMR 13 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71):

- articolului 5 alineatul (2) și  
- Articolul 8 alineatele(1)-(5)
- Articolul 12 în ceea ce privește 

restricțiile referitoare la utilizarea 
pesticidelor în zonele protejate 
definite pe baza Directivei-cadru 
privind apa și a legislației privind 
Natura 2000.

- Articolul 13 alineatele (1) și (3) și 
articolul 14 în ceea ce privește 
manipularea și depozitarea 
pesticidelor și eliminarea resturilor. 

SMR 14 Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 
15.1.2009, p. 7):
Articolele 3 și 4

SMR 15 Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 
decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime de protecție a porcilor(JO L 47, 
18.2.2009, p. 5):
Articolul 3 și articolul 4

SMR 16 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 
1998 privind protecția animalelor de fermă 
(JO L 221, 8.8.1998, p. 23):
Articolul 4

Bunăstarea 
animalelor

Bunăstarea 
animalelor

GAEC 
10a 
(nou)

Animalele trebuie să aibă posibilitatea de a 
se așeza, de a se ridica, de a-și extinde 
membrele și de a se răsuci

1 Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor 
vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin 
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cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor 
de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în 
conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) 
din Directiva 91/676/CEE.

2 Instrumentul trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente și funcționalități: 
a) Elemente
• informații relevante privind fermele, pe baza LPIS și IACS;
• informații bazate pe prelevarea de probe de sol, pe o scară spațială și temporală adecvată;
• informații privind practicile de gestionare relevante, istoricul culturii și obiectivele în materie de 

productivitate;
• indicații privind limitele legale și cerințele relevante pentru gestionarea nutrienților în cadrul fermei;
• un buget al nutrienților complet.

b) Funcționalități 
• pe cât posibil, integrarea automată a datelor din diverse surse (IACS și LPIS, date generate de fermieri, 

analize ale solului etc.) pentru a se evita duplicarea intrărilor de date pentru fermieri;
• este permisă comunicarea bidirecțională între AP/AM și fermieri;
• modularitatea și posibilitatea de a sprijini și alte obiective în materie de sustenabilitate (de exemplu, 

gestionarea emisiilor, gospodărirea apei);
•  respectarea principiilor referitoare la interoperabilitatea, deschiderea și reutilizarea datelor la nivelul 

UE; 
• garanții în materie de securitate a datelor și de protecție a vieții private, în conformitate cu cele mai 

bune standarde actuale.
3 Astfel cum au fost puse în aplicare în special prin:
— articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010,
— Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) și anexa I partea A [II 4 (g), (h), (j), 5 (f), (h), 6; III 
8 (a), (b), (d), (e), 9 (a), (c)],
— Regulamentul (CE) nr. 853/2004: articolul 3 alineatul (1) și anexa III secțiunea IX capitolul 1 [titlul I punctul 
1 literele (b), (c), (d), (e); titlul I punctul 2 litera (a) punctele (i), (ii), (iii), litera (b) punctele (i) și (ii), litera (c); 
titlul I punctele 3, 4; și 5; titlul II litera A punctele 1, 2, 3, 4; titlul II litera B punctul 1 literele (a) și (d), punctul 
2, punctul 4 literele (a) și (b)], anexa III secțiunea X capitolul 1 punctul 1,
— Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), articolul 5 
alineatul (5) și anexa III (secțiunea intitulată „HRĂNIREA”, punctul 1 intitulat „Depozitarea”, prima și ultima 
teză, și punctul 2 intitulat „Distribuirea hranei pentru animale”, a treia teză), articolul 5 alineatul (6) și
— Regulamentul (CE) nr. 396/2005: Articolul 18.
4 Cifrele pentru „la prețurile din 2018” sunt incluse în scop informativ; sunt orientative și nu au caracter juridic 
obligatoriu.

Or. en

Justificare

GAEC 1: the definition of permanent grassland was modified in 2018 by the Omnibus, It thus 
makes sense to take that year as the year of reference, in order for the comparison of surfaces 

to make sense. A variation in surface should be possible but minimal, so as to avoid a 
constant erosion of the permanent grassland areas.

GAEC 2: This makes a distinction between wetlands on one hand, and soils containing peat 
which may be currently farmed extensively.

GAEC 4: buffer strips have no real efficiency under 3m of width

SMR3: Article 5 of Directive 2009/147/EC covers the ban of killing or capturing protected 
wild birds, destruction of their nests and disturbance during breeding or rearing. It is 
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important this article is included.

GAEC 9: It is important to fix the minimum percentage in the annex. This percentage should 
be high enough to allow the reaching of the objectives set up by the Biodiversity strategy, in 

synergy with other measures (notably the ecoschemes)

SMR 6a: acting against antimicrobial resistance is a priority for the EU. Article 107 and 108 
of Regulation (EU) 2019/6 cover the use of antimicrobial products and record keeping.

SMR 12: Article 67 of Regulation (EC) No 1107/2009 cover notably record keeping by 
professional users of plant protection products. This is necessary to reach the Green Deal 

targets of reduction of pesticide use.

SMR 13: Article 14 of Directive 2009/128/EC refers to Integrated Pest Magement, a 
necessary tool to reach the Green Deal targets of reduction of pesticide use.

GAEC 10a: This is basic rule of animal welfare that should be a pre-requisite to access CAP 
funds.


