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Sammanfattning 

 KOM fick många frågor om de olika GEACs, speciellt GAEC 7, 8 och 9.  

 SEPLA-projektet handlar i korthet om övervakning av våtmarker och 

torvmarker.  

 MS har möjlighet att skicka in frågor om eco schemes senast den 20 augusti.  

 

 

1.1 Presentation av det politiska resultatet av hur CAP-

reformen påverkar konditionalitet  

KOM inledde med att berätta att denna presentation om CAP-reformen har fokus 

på GAEC. Alla tio GAECs utom nummer 5 har accepterats. Alla GAECs kommer 

gälla från år 2023 och är gällande (applicable in principle). Enbart GAEC 7 och 8 

har undantag från EU, och det ska presenteras mer detaljerad. MS kan sätta 

ytterligare standarder i bilaga III. GAEC 1, 2, och 3 berör klimatförändringar, 

GAEC 4 vatten, GAEC 5-7 jord och GAEC 8-9 biologisk mångfald och landskap. 

MS ställde många frågor, framförallt om GAEC 7, 8 och 9. De frågade exempelvis 

om MS måste har rotation i grödor eller om man istället kan använda sig av 

gröddiversifiering, bad om förtydligande av de tre alternativen i GAEC 8 (tidigare 

GAEC 9) och om hur GAECs kan kombineras med eco schemes.   

 

 

1.2 JRC presenterar nuvarande läge för SEPLA-projektet 

SEPLA står för Sattellite based mapping and monitoring of European Peatland and 

wetland för LULUCF and Agriculture. Projektet handlar om övervakning av 

våtmarker och torvmarker etc. Det ska övervaka utsläpp, kolhalt i jord viktig del. 

De kartlägger var det finns torvmarker inom unionen, både inom och utanför IAKS 

användningsområde. Mål för projektet är exempelvis att utveckla metodologi för 

att identifiera och kartlägga torvmarker och våtmarker som kan ingå i LULUCF 

och utveckla metod och verktyg för skapande av en IAKS som har ”kol-fokus” 

inom framtida CAP-konditionalitet/eco schemes. Projektet löper under två år och 

första leveransen från projektet ska ske i april 2022. 
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1.3 Diskussion om uppdaterad version av frågor- och 

svarsdokument om eco schemes 

KOM presenterade kort ändringarna i dokumentet. 12 frågor har lagts till. G1 (om 

top up) fanns sedan innan men den har uppdaterats. Flera MS har bett om exempel, 

det har nu lagts till. KOM har lagt till en ny sektion som handlar om 

budgetallokering, sektion I. 

MS frågade exempelvis om klargörande av vissa frågor och artiklar, om det är 

obligatoriskt för MS att ha poängsystem för eco schemes och eco schemes som 

berör djurvälfärd.  

Om MS vill skicka in ytterligare frågor har de möjlighet att göra det fram till den 

20 augusti.  

 

 

 

  


