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Komission teksti

LIITE III

11 ARTIKLAN MUKAISET EHDOLLISUUSSÄÄNNÖT 

SMR = lakisääteinen hoitovaatimus
GAEC = hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset

Ala Keskeinen ongelma Vaatimus Vaatimuksen 
sisältämä päätavoite

GAEC 1 Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan

Yleinen turvatoimi, jolla 
pyritään hiilivarastojen 
säilyttämiseksi 
estämään muuhun 
maatalouskäyttöön 
siirtyminen

GAEC 2 Kosteikkojen ja turvemaiden asianmukainen 
suojelu

Runsashiilisen 
maaperän suojelu

Ilmastonmuutos
(ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja 
ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen)

GAEC 3 Sängen polttoa koskeva kielto, lukuun 
ottamatta polttamista kasvien terveyden 
vuoksi 

Maan orgaanisen 
aineksen säilyttäminen

Ilmasto ja 
ympäristö

Vesi SMR 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 
2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista:
11 artiklan 3 kohdan e ja h alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta
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Ala Keskeinen ongelma Vaatimus Vaatimuksen 
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SMR 2 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):
4 ja 5 artikla

GAEC 4 Suojavyöhykkeiden perustaminen 
vesiväylien varrelle1 

Jokien suojaaminen 
saasteilta ja valumilta

GAEC 5 Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen2 käyttö

Kestävä ravinnehuolto

GAEC 6 Maanmuokkauksen hallinnointi maaperän 
köyhtymisvaaran pienentämiseksi maaperän 
kaltevuus huomioiden

Maanhoidon 
vähimmäistaso 
kulloisenkin paikan 
olosuhteiden mukaan 
eroosion rajoittamiseksi

GAEC 7 Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Maaperän suojelu 
talvella

Maaperä 
(suojelu ja laatu)

GAEC 8 Viljelykierto Maaperän potentiaalin 
säilyttäminen

1 Osana GAEC-vaatimusta perustettavien suojavyöhykkeiden on direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan 
nojalla pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi määriteltyjen vyöhykkeiden sisä- ja ulkopuolella oltava ainakin niiden 
direktiivin 91/676/ETY liitteessä II olevan A kohdan 4 alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset, jotka 
liittyvät lannoitteiden maahan levittämistä virtaavien vesien läheisyydessä koskeviin ehtoihin, joita sovelletaan 
direktiivin 91/676/ETY 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimintaohjelmien mukaisesti.
2 Välineeseen on kuuluttava ainakin seuraavat osatekijät ja toiminnot: 
a) Osatekijät
• maatilaa koskevat merkitykselliset tiedot, jotka perustuvat viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään (LPIS) 
ja yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään (IACS)
• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla esitettynä
• maaperänäytteistä saadut tiedot asianmukaisella alueellisella ja ajallisella asteikolla esitettynä
• tiedot asiaan liittyvistä hoitokäytännöistä, aiemmista sadoista ja satotavoitteista tiedot ravinnehuoltoa 
maatiloilla koskevista lakisääteisistä rajoista ja vaatimuksista
• kattava ravinnetase.

b) Toiminnot 
• tietojen kokoaminen mahdollisimman pitkälti automaattisesti eri lähteistä (LPIS ja IACS, viljelijöiden 
tuottamat tiedot, maaperäanalyysit jne.), jotta viljelijöiden ei tarvitse syöttää tietoja kahdesti
• kaksisuuntainen viestintä maksajavirastojen/hallintoviranomaisten ja viljelijöiden välillä sallittu
• modulaarisuus ja mahdollisuus tukea kestävän kehityksen lisätavoitteita (esim. päästöjen hallinta ja 
vesihuolto)
•  tietojen yhteentoimivuutta, avoimuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien EU:n periaatteiden noudattaminen 
• tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat takeet, jotka ovat parhaiden nykynormien mukaiset.
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SMR 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7):
3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

SMR 4 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 
päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta (EYVL L 206, 
22.7.1992, s. 7):
6 artiklan 1 ja 2 kohta

GAEC 9  Sellaisen maatalousmaan 
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena

 Maisemapiirteiden säilyttäminen
 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 

lintujen pesimäaikana 
 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 

haitallisten vieraskasvilajien torjumiseksi

Muiden kuin tuottavien 
kohteiden ja alueiden 
hoito luonnon 
monimuotoisuuden 
parantamiseksi 
maatiloilla

Luonnon 
monimuotoisuus ja 

maisemat
(suojelu ja laatu)

GAEC 10 Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä Natura 
2000 -alueilla

Luontotyyppien ja 
lajien suojelu

Kansanterveys, 
eläinten terveys 
ja kasvien 
terveys

Elintarviketurvallisuus SMR 5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1):
14 ja 15 artikla, 17 artiklan 1 kohta3 sekä 18, 
19 ja 20 artikla

3 Sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla:
– asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artikla ja asetuksen (EY) N:o 37/2010 liite,
– asetus (EY) N:o 852/2004: 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva A osa (II jakson 4 kohdan g, h ja j alakohta), 
5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta),
– asetus (EY) N:o 853/2004: 3 artiklan 1 kohta ja liitteessä III olevan IX jakson 1 luvun I kohdan 1 alakohdan b, 
c, d ja e alakohta; I kohdan 2 alakohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohta ja b alakohdan i ja ii alakohta sekä c 
alakohta; I kohdan 3 alakohta; I kohdan 4 alakohta; I kohdan 5 alakohta; II kohdan A alakohdan 1, 2, 3 ja 4 
alakohta; II kohdan B alakohdan 1 alakohdan a ja d alakohta, 2 alakohta, 4 alakohdan a ja b alakohta), liitteessä 
III olevan X jakson 1 luvun 1 kohta,
– asetus (EY) N:o 183/2005: 5 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva osa A (I jakson 4 alakohdan e ja g alakohta; 
II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta; 5 artiklan 5 kohta ja liitteessä III otsikon ”RUOKINTA” alla olevan 1 kohdan 
”Varastointi” ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 kohdan ”Jakelu” kolmas virke; 5 artiklan 6 kohta; ja
– asetus (EY) N:o 396/2005: 18 artikla.
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SMR 6 Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen 
hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön 
kieltämisestä kotieläintuotannossa ja 
direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 
88/299/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 
23.5.1996, s. 3):
3 artiklan a, b, d ja e kohta sekä 4, 5 ja 7 
artikla

SMR 7 Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EUVL L 
213, 8.8.2005, s. 31):
3, 4 ja 5 artikla

SMR 8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä 
heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):
4 ja 7 artikla

Eläinten tunnistus ja 
rekisteröinti

SMR 9 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8):
3, 4 ja 5 artikla

SMR 10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden 
ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä 
koskevista säännöistä (EYVL L 147, 
31.5.2001, s. 1):
7, 11, 12, 13 ja 15 artikla

Eläintaudit

SMR 11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista 
(EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1)
18 artiklan 1 kohta vain suu- ja 
sorkkataudin, sian vesikulaaritaudin ja 
sinikielitaudin osalta.
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SMR 12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 
1):
55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

Kasvinsuojeluaineet

SMR 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71):
5 artiklan 2 kohta ja 8 artiklan 1–5 kohta
12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 
-ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta
13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta. 

SMR 14 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden 
suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 
10, 15.1.2009, s. 7):
3 ja 4 artikla

SMR 15 Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen 
suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 
47, 18.2.2009, s. 5):
3 ja 4 artikla

Eläinten 
hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi

SMR 16 Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 
päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten 
suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23):
4 artikla

Tarkistus

LIITE III

11 ARTIKLAN MUKAISET EHDOLLISUUSSÄÄNNÖT 

SMR = lakisääteinen hoitovaatimus
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GAEC = hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset

Ala Keskeinen ongelma Vaatimus Vaatimuksen 
sisältämä päätavoite

GAEC 1 Pysyvän nurmen säilyttäminen alueellisella 
tai kansallisella tasolla; perusteena pysyvän 
nurmen osuus suhteessa maatalousmaahan 
verrattuna viitevuoteen 2018.

Enimmäisvariaatiokerroin on 5 prosenttia 
verrattuna viitevuoteen.4

Yleinen turvatoimi, jolla 
pyritään hiilivarastojen 
säilyttämiseksi 
estämään muuhun 
maatalouskäyttöön 
siirtyminen

GAEC 2 Kosteikkojen tehokas suojelu ja 
turvemaiden asianmukainen säilyttäminen

Runsashiilisen 
maaperän suojelu

Ilmastonmuutos
(ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja 
ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen)

GAEC 3 Sängen polttoa koskeva kielto, lukuun 
ottamatta polttamista kasvien terveyden 
vuoksi 

Maan orgaanisen 
aineksen säilyttäminen

SMR 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 
2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista:
11 artiklan 3 kohdan e ja h alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta

SMR 2 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):
4 ja 5 artikla

GAEC 4 Sellaisten vähintään kolme metriä leveiden 
suojavyöhykkeiden perustaminen 
vesiväylien varrelle, joilla ei käytetä 
torjunta-aineita eikä lannoitteita5

Jokien, vesivarojen ja 
ekosysteemien 
suojaaminen saasteilta 
ja valumilta

Vesi

Ilmasto ja 
ympäristö

Maaperä 
(suojelu ja laatu)

GAEC 6 Asianmukainen maanmuokkauksen 
hallinnointi maaperän köyhtymis- ja 
häviämisvaaran pienentämiseksi maaperän 
kaltevuus huomioiden

Maanhoidon 
vähimmäistaso 
kulloisenkin paikan 
olosuhteiden mukaan 
eroosion rajoittamiseksi

4 On varmistettava, ettei pysyvän nurmen kokonaismäärä pienene alueellisella ja/tai 
kansallisella tasolla.
5 Jäsenvaltiot, joilla on merkittäviä vedenpoisto- ja kasteluojia, voivat mukauttaa vähimmäisleveyttä 
jäsenvaltion erityisten paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos se on kyseisen alueen osalta asianmukaisesti 
perusteltua.
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GAEC 7 Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina, paitsi kun sitä työstetään

Maaperän fyysinen 
suojelu eroosiolta, 
maaperäeliöstön 
säilyttäminen

GAEC 8 Viljelykierto peltoalalla, palkokasvit 
mukaan lukien, lukuun ottamatta veden 
alla kasvavia kasveja

Maaperän potentiaalin 
säilyttäminen

SMR 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7):
3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

SMR 4 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 
päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta (EYVL L 206, 
22.7.1992, s. 7):
6 artiklan 1 ja 2 kohta

GAEC 9  Sellaisten muiden kuin tuottavien 
kohteiden ja alueiden vähimmäisosuus 
peltoalasta, joilla ei käytetä torjunta-
aineita eikä lannoitteita, on 
5 prosenttia6

 Maisemapiirteiden säilyttäminen
 Pensasaitojen ja puiden leikkauskielto 

lintujen pesimäaikana 
 Lisämahdollisuutena toimenpiteet 

haitallisten vieraskasvilajien torjumiseksi

Muiden kuin tuottavien 
kohteiden ja alueiden 
hoito luonnon 
monimuotoisuuden 
parantamiseksi 
maatiloilla

Luonnon 
monimuotoisuus ja 

maisemat
(suojelu ja laatu)

GAEC 10 Pysyvien nurmien asianmukainen suojelu 
Natura 2000 -alueilla aluekohtaisten 
hoitosuunnitelmien mukaisesti

Luontotyyppien ja 
lajien suojelu, hiilinielu 

Kansanterveys, 
eläinten terveys 
ja kasvien 
terveys

Elintarviketurvallisuus SMR 5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1):
14 ja 15 artikla, 17 artiklan 1 kohta7 sekä 18, 
19 ja 20 artikla

6 Käyttäen asetuksen (EU) No 1307/2013 46 artiklan mukaista nykyistä joustoa.
7 Sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla:
— asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artikla ja asetuksen (EY) N:o 37/2010 liite,
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SMR 6 Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen 
hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön 
kieltämisestä kotieläintuotannossa ja 
direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 
88/299/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 
23.5.1996, s. 3):
3 artiklan a, b, d ja e kohta sekä 4, 5 ja 7 
artikla

SMR 7 Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EUVL L 
213, 8.8.2005, s. 31):
3 artikla

SMR 8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä 
heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 
204, 11.8.2000, s. 1):
7 artikla

Eläinten tunnistus ja 
rekisteröinti

SMR 9 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, 
annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 
9.1.2004, s. 8):
3 ja 5 artikla

— asetus (EY) N:o 852/2004: 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva A osa (II jakson 4 kohdan g, h ja j alakohta), 
5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta),
— asetus (EY) N:o 853/2004: 3 artiklan 1 kohta ja liitteessä III olevan IX jakson 1 luvun I kohdan 1 alakohdan b, 
c, d ja e alakohta; I kohdan 2 alakohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohta ja b alakohdan i ja ii alakohta sekä c 
alakohta; I kohdan 3 alakohta; I kohdan 4 alakohta; I kohdan 5 alakohta; II kohdan A alakohdan 1, 2, 3 ja 4 
alakohta; II kohdan B alakohdan 1 alakohdan a ja d alakohta, 2 alakohta, 4 alakohdan a ja b alakohta), liitteessä 
III olevan X jakson 1 luvun 1 kohta,
— asetus (EY) N:o 183/2005: 5 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva osa A (I jakson 4 alakohdan e ja g alakohta; 
II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta; 5 artiklan 5 kohta ja liitteessä III otsikon ”RUOKINTA” alla olevan 1 kohdan 
”Varastointi” ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 kohdan ”Jakelu” kolmas virke; 5 artiklan 6 kohta; ja
— asetus (EY) N:o 396/2005: 18 artikla.



AM\1216061FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Ala Keskeinen ongelma Vaatimus Vaatimuksen 
sisältämä päätavoite

SMR 10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden 
ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä 
koskevista säännöistä (EYVL L 147, 
31.5.2001, s. 1):
7, 11, 12, 13 ja 15 artikla

Eläintaudit

SMR 11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista 
(EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1)
18 artiklan 1 kohta vain suu- ja 
sorkkataudin, sian vesikulaaritaudin ja 
sinikielitaudin osalta.

SMR 12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 
1):
55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

Kasvinsuojeluaineet

SMR 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71):
5 artiklan 2 kohta ja 8 artiklan 1–5 kohta
12 artikla torjunta-aineiden käyttöä 
vesipuitedirektiivin ja Natura 2000 
-ohjelmaa koskevan lainsäädännön 
perusteella määritellyillä suojelualueilla 
koskevien rajoitusten osalta
13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden 
käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten 
hävittämisen osalta. 

SMR 14 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden 
suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 
10, 15.1.2009, s. 7):
3 ja 4 artikla

Eläinten 
hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi

SMR 15 Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen 
suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 
47, 18.2.2009, s. 5):
3 ja 4 artikla
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SMR 16 Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 
päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten 
suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23):
4 artikla

Or. en


