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BILAGA III

REGLER OM VILLKOR I ENLIGHET MED ARTIKEL 11 

SMR: Föreskrivna verksamhetskrav
GAEC: God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden



AM\1216019SV.docx PE658.380v01

SV Förenade i mångfalden SV

1 Buffertremsorna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför sådana känsliga områden som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone 
uppfylla de krav som avser villkoren för att tillföra gödselmedel i närheten av vattendrag som avses i punkt A.4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG och som ska tillämpas i 
enlighet med medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 91/676/EEG.

Områden Huvudfråga Krav och normer Normens 
huvudsakliga mål

GAEC 1 Bevarande av permanent gräsmark på 
grundval av andelen permanent gräsmark i 
förhållande till jordbruksareal

Allmän skyddsåtgärd 
mot omställning till 
andra 
jordbruksändamål, i 
syfte att bevara 
kollagret

GAEC 2 Tillräckligt skydd av våt- och torvmark Skydd av kolrika jordar

Klimatförändringar
(begränsning av och 

anpassning till)

GAEC 3 Förbud mot bränning av stubbåkrar, utom i 
händelse av växtskyddsskäl 

Bibehållande av 
markens innehåll av 
organiskt material

SMR 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område:
artikel 11.3 e och h vad gäller obligatoriska 
krav att kontrollera diffusa 
föroreningskällor för fosfat

SMR 2 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).
artiklarna 4 och 5

GAEC 4 Upprättande av buffertremsor längs 
vattendrag1 

Skydd av floder mot 
föroreningar och 
avrinning

Klimat och 
miljö

Vatten
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2 Verktyget ska tillhandahålla minst följande delar och funktioner: 
a) Delar:
• Relevant information om jordbruksföretag på grundval av LPIS och IAKS.
• Information från markprovtagning, enligt en lämplig skala i rum och över tid.
• Information om relevanta förvaltningsmetoder, grödor som använts tidigare och avkastningsmål.
• Instruktioner gällande lagstadgade gränsvärden och krav som är viktiga för näringsämneshanteringen på jordbruksföretag.
• En fullständig näringsbudget.

b) Funktioner: 
• Automatisk integrering av data från olika källor (LPIS, IAKS, jordbrukare, markanalyser, etc.), i mån av möjlighet, så att jordbrukarna inte behöver mata in samma data 
flera gånger.
• Tvåvägskommunikation mellan utbetalande organ/förvaltande myndigheter och jordbrukare är möjlig.
• Modularitet och möjlighet att stödja fler hållbarhetsmål (t.ex. utsläppskontroll, vattenförvaltning).
•  Iakttagande av EU:s principer för kompatibla data, öppenhet och vidareutnyttjande. 
• Garantier för datasäkerhet och integritet enligt bästa gällande normer.

GAEC 5 Användning av verktyget för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk2

Hållbar hantering av 
näringsämnen

GAEC 6 Jordbearbetning för att minska risken för 
markförsämring, även med beaktande av 
sluttningar

Minimikrav för 
markanvändning som 
avspeglar lokala 
förhållanden för att 
begränsa erosion

GAEC 7 Ingen barmark under de mest sårbara 
perioderna

Skydd av mark på 
vintern

Mark 
(skydd och kvalitet)

GAEC 8 Växelbruk mellan 4 och 7 år Bevara markens 
potential

SMR 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7):
artikel 3.1, artikel 3.2 b, artikel 4.1, 4.2 och 
4.4

Biologisk mångfald 
och landskap

(skydd och kvalitet)

SMR 4 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7):
artikel 6.1 och 6.2
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3 Genomfört särskilt genom
– artikel 14 i förordning (EG) nr 470/2009 och bilagan till förordning (EG) nr 37/2010,
– förordning (EG) nr 852/2004: artikel 4.1 och bilaga I del A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),
– förordning (EG) nr 853/2004: artikel 3.1 och bilaga III avsnitt IX kapitel 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)), bilaga III 
avsnitt X kapitel 1.1,
– förordning (EG) nr 183/2005: artikel 5.1 och bilaga I, del A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), artikel 5.5 och bilaga III (under rubriken ”UTFODRING”, punkt 1, ”Lagring”, första och sista 
meningen, och punkt 2, ”Distribution”, tredje meningen), artikel 5.6 och
– förordning (EG) nr 396/2005: artikel 18.

GAEC 9  Bevarande av egenskaperna hos 
delvis naturlig vegetation och 
områden avsedda att förbättra den 
biologiska mångfalden på 
jordbruksföretagen, bland annat

– bevarande av landskapets och 
topografins egenskaper,
– förbud mot att klippa häckar och träd 
under fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod, 
– närvaro av växter av intresse för bin och 
pollinerare, 
– åtgärder för att undvika invasiva 
växtarter, som ett alternativ.

Bevarande av icke-
produktiva element och 
områden för att 
förbättra den 
biologiska mångfalden 
på jordbruksföretagen

GAEC 10 Förbud mot omställning eller plogning av 
permanent gräsmark inom Natura 2000-
områden

Skydd av livsmiljöer 
och arter

Folkhälsa, 
djurhälsa och 
växtskydd

Livsmedelssäkerhet SMR 5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 
L 31, 1.2.2002, s. 1):
artiklarna 14 och 15, artikel 17.13 och 
artiklarna 18, 19 och 20
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SMR 6 Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 
1996 om förbud mot användning av vissa 
ämnen med hormonell och tyreostatisk 
verkan samt av β-agonister vid 
animalieproduktion och om upphävande av 
direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 
88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3):
artikel 3 a, b, d och e samt artiklarna 4, 5 
och 7

SMR 7 Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 
2008 om identifikation och registrering av 
svin (EUT L 213, 8.8.2008, s. 31):
artiklarna 3, 4 och 5

SMR 8 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om 
upprättande av ett system för identifiering 
och registrering av nötkreatur samt 
märkning av nötkött och nötköttsprodukter 
och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 
1):
artiklarna 4 och 7

Identifiering och 
registrering av djur

SMR 9 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 
17 december 2003 om upprättande av ett 
system för identifiering och registrering av 
får och getter och om ändring av förordning 
(EG) nr 1782/2003 samt direktiven 
92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8):
artiklarna 3, 4 och 5
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SMR 10 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om 
fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1):
artiklarna 7, 11, 12, 13 och 15

Djursjukdomar

SMR 11 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om 
överförbara djursjukdomar och om ändring 
och upphävande av vissa akter med 
avseende på djurhälsa (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1):
artikel 18.1, begränsad till mul- och 
klövsjuka, vesikulär svinsjuka och blåtunga

Växtskyddsmedel SMR 12 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 
om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 
(EUT L 309, 24.11.2009, s. 1):
artikel 55, första och andra meningen
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Or. fr

SMR 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT 
L 309, 24.11.2009, s. 71):
artikel 5.2 och artikel 8.1–8.5
artikel 12 med avseende på att begränsa 
användningen av bekämpningsmedel inom 
de skyddade områden som definierats på 
grundval av vattendirektivet och Natura 
2000-lagstiftningen
artikel 13.1 och 13.3 om hantering och 
lagring av bekämpningsmedel och 
bortskaffande av bekämpningsmedelsrester 

SMR 14 Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 
december 2008 om fastställande av lägsta 
djurskyddskrav för kalvar (EUT L 10, 
15.1.2009, s. 7):
artiklarna 3 och 4

SMR 15 Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 
december 2008 om fastställande av lägsta 
djurskyddskrav vid svinhållning (EUT L 
47, 18.2.2009, s. 5):
artiklarna 3 och 4

Djurskydd Djurskydd

SMR 16 Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 
1998 om skydd av animalieproduktionens 
djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23):
artikel 4


