SMR 7 – A szarvasmarhák azonosítása és
nyilvántartása.
SMR 8 – A juh és kecskefélék azonosítása és
nyilvántartása.
Állatbetegségek:
SMR 9 – Egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzése, ellenük való
védekezés és a felszámolásukra vonatkozó
szabályok.
Növényvédő szerek:
SMR 10 – A növényvédő szerek forgalomba
hozatala
Az állatjólét szakterülete
Állatjólét:

alapján, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel):
● A kérelmező halála;
● A kérelmező hosszantartó szakmai
munkaképtelensége;
● Természeti katasztrófa, mely súlyosan érinti a
farm mezőgazdasági területeit;
● A gazdaságban található, állattenyésztésre
használt épületek balesetszerű
megsemmisülése;
● Járvány, mely részben vagy egészében érinti a
kérelmező állat-, ill. növényállományát;
● A teljes gazdaság vagy annak nagy részének
kisajátítása, ha a kisajátítást nem lehetett előre
tudni a kérelem benyújtásakor.
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Kölcsönös megfeleltetési
követelmények
- 2018 -

A 640/2014-es Európai rendelet, 4-es cikkelye
alapján, a kényszerhelyzetekről és a kivételes
körülményekről, a kérelmező vagy a jogos örökös
15 munkanapon belül köteles írásban értesíteni
az APIA-t, alátámasztva bizonyító aktákkal.

SMR 11 – A borjak védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapítása;
SMR 12 – A sertések védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapítása;
SMR 13 – A tenyésztés céljából tartott állatok
védelme.
A kölcsönös megfeleltetési követelmények be
nem tartása a kifizetések csökkenéséhez vagy
teljes elveszítéséhez vezethet, egy vagy több
támogatási keretnél egy vagy több évre. (az
1306/2013-as Európai Rendelet, 91, 97 és 99
cikkelye, ill. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Miniszter a 2016-os kampány büntetési
rendszerére vonatkozó rendelete szerint), kivéve
a kényszerhelyzeteket és a kivételes
körülményeket, melyek megakadályozták a
követelmények betartását (a 3/2015-ös
Sürgösségi Kormány-rendelet 30-as cikkelye

Ön 2018-ban vissza nem térítendő pénzbeli
támogatásban részesülhet az európai uniós
alapokból, illetve a nemzeti költségvetésből,
amennyiben betartja az alábbi kölcsönös
megfeleltetési követelményeket:
a) A jogszabályba foglalt gazdálkodási
követelményeket (SMR);
b) A földterület jó mezőgazdasági és környezeti
állapotára vonatkozó előírásokat (GAEC)
a következő szakterületekre bontva:
● Környezet, klímaváltozás és a területek jó
mezőgazdasági állapotának szakterülete;
● Köz-, állat- és növény-egészségügyi
szakterület;
● Az állatjólét szakterülete.

Minden gazda, aki pénzügyi támogatást igényel
európai és nemzeti alapból, be kell tartania
ezeket a követelményeket egész évben, a
gazdaság minden parcelláján mérettől
függetlenül (beleértve a nem-támogathatóakat
és azokat is, melyeket már nem használnak
termelési célokra).
A 352/2015-ös számú, Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Miniszteri Határozat
csatolmánya, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel, meghatározza azon kölcsönös
megfeleltetési követelményeket, melyeket a
romániai gazdák 2018 január 1-től be kell
tartsanak a következő szakterületeken:
Környezet, klímaváltozás és a területek
jó mezőgazdasági állapotának szakterülete
Víz:
SMR1 – A vizek mezőgazdaságból származó
nitrátok elleni védelme.
GAEC 1 – Védő sávok létrehozása/ megtartása a
felszíni vizek szomszédságában.
1. Fenn kell tartani a mezőgazdasági területeken
létező védősávokat, melyek a felszíni vizek
szomszédságában helyezkednek el, amint azt a
szakterületen érvényben lévő jogszabályok
előírják. A védősáv minimális szélessége 1 méter
a 12%-os lejtésszögű-, és 3 méter a 12%-nál
nagyobb lejtésszögű területeken. A terület
lejtésszöge megegyezik a vízfolyás melletti
fizikai blokk átlagos lejtésszögével.
2. Abban az esetben, ha a felszíni víz védelmi
területe melletti mezőgazdasági területen nem
létezik védősáv, a gazdának kötelessége
létrehozni és fenntartani ilyen sávot, a jó
mezőgazdasági és környezeti állapotra
vonatkozó szabályok előírásai szerint.

GAEC 2 – Az engedély-beszerzési eljárás
betartása a víz mezőgazdasági öntözésre való
használata esetén.
Be kell tartani a jogszabályok előírásait a víz
mezőgazdasági öntözésre való használata
esetén.
GAEC 3 – A felszín alatti vizek szennyezés elleni
védelme.
Tilos a veszélyes anyagok felszín alatti vizekbe
való közvetlen bejuttatása, a talajra történő
kibocsátása és a talajon keresztül való
átszivárgása révén okozott közvetett
szennyezés.
Talaj és szénkészlet:
GAEC 4 – Minimális talajborítás
Tél idején a szántó területeket le kell fedni őszi
vetéssel vagy a betakarítás után a gazdaság
teljes szántóterületének legalább 20 %-át
megmunkálatlanul kell hagyni.
GAEC 5 – Termőhely-specifikus minimális
földgazdálkodás az erózió korlátozására.
1. 12%-ot meghaladó lejtésszögű, kapásnövényekkel beültetett szántó-területeken végzett
talaj-megmunkálási műveleteket, a vetést is
beleértve, a szintgörbék mentén kell végezni.
2. Meg kell tartani a mezőgazdasági területen a
2007. január 1-én fennálló teraszokat.
GAEC 6 – A talaj szervesanyag-tartalmának
fenntartása megfelelő gyakorlatok révén,
beleértve a tarlóégetés tilalmát.
1. Napraforgót nem szabad 2 egymást követő
évnél hosszabb ideig ugyanazon a területen
termeszteni.
2. A szántóterületeken és az állandó
gyepterületeken tilos a tarló, ill. a növényi
maradványok égetése.

Biodiverzitás:
SMR2 – A vadon élő madarak védelme;
SMR3 – A vad állat- és növényvilág fajainak
természetes élőhelyeinek megőrzése.
A táj, minimális megőrzésének szintje:
GAEC 7 – A táj jellegzetességeinek megőrzése,
beleértve a szórványfákat és a meglévő
teraszokat a mezőgazdasági területeken, a
nemkívánatos növények
megjelenésének
megakadályozása és a mezőgazdasági terület
minimális megmunkálása.
1. Meg kell őrizni a táj jellegét, beleértve a
szórványfákat és a meglévő teraszokat is.
2. Meg kell előzni a nem kívánt növényzet
megjelenését a mezőgazdasági területen, a
műveletlen területeket is ideértve.
3. Az állandó gyepek fenntartása a legeltetés
minimális szintjének biztosításával 0,3 UVM/ha
és/vagy évi egyszeri kaszálással.
Köz-, állat- és növény-egészségügyi
szakterület
Élelmiszeripari biztonság:
SMR 4 – Az élelmiszerjog általános elvei és
követelményei és az élelmiszerbiztonságra
vonatkozó eljárások megállapítása.
SMR 5 – Egyes hormon- vagy tireosztatikus
hatású, ill. béta-agonista anyagokra vonatkozó
felhasználási tilalom az állattenyésztésben.
Az állatok azonosítása és nyilvántartása:
SMR 6 – A sertések azonosítása és
nyilvántartása.

