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PRILOG III.

PRAVILA O ISPUNJENJU UVJETA U SKLADU S ČLANKOM 11. 

SMR: zakonom propisani zahtjevi o upravljanju
GAEC: Standardi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta zemljišta

Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

GAEC 1 Održavanje trajnog travnjaka na temelju omjera 
trajnih travnjaka i poljoprivredne površine

Opća zaštita od 
prenamjene u druge 
poljoprivredne namjene 
radi očuvanja zaliha 
ugljika

GAEC 2 Odgovarajuća zaštita vlažnih područja i 
tresetišta

Zaštita tla bogatog 
ugljikom

Klimatske 
promjene

(ublažavanje i 
prilagodba)

GAEC 3 Zabranu paljenja obradivog strništa, osim iz 
razloga vezanih uz zdravlje biljaka 

Održavanje organskih 
tvari u tlu

Klima i okoliš

Voda SMR 1 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira 
za djelovanje Zajednice u području politike voda:
Članak 11. stavak 3. točka (e) i članak 11. 
stavak 3. točka (h) u pogledu obveznih zahtjeva 
za kontrolu raspršenih izvora onečišćenja 
fosfatima
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 2 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 
1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog 
nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 
31.12.1991., str. 1.).
Članci 4. i 5.

GAEC 4 Uspostava graničnih pojaseva duž vodotokova1 Zaštita riječnih tokova od 
onečišćenja i otpadnih 
voda

GAEC 5 Uporaba instrumenta održivosti poljoprivrednih 
gospodarstava za hranjive tvari2

Održivo upravljanje 
hranjivim tvarima

GAEC 6 Upravljanje obradom tla radi smanjenja rizika od 
propadanja tla, uz uzimanje nagiba u obzir

Minimalno upravljanje 
zemljištem koje odražava 
uvjete specifične za 
lokaciju u svrhu 
ograničavanja erozije

GAEC 7 Bez nezasađenog tla u najosjetljivijim 
razdobljima

Zaštita tla zimi

Tlo 
(zaštita i 
kvaliteta)

GAEC 8 Raznolikost usjeva Potencijal za očuvanje tla

1 Granični pojasevi u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta unutar i izvan osjetljivih zona 
utvrđenih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 91/676/EEZ moraju biti u skladu najmanje sa zahtjevima 
koji su povezani s uvjetima za uporabu gnojiva na površinama u blizini vodenih tokova iz točke A.4. Priloga II. 
Direktivi 91/676/EEZ, koji se primjenjuju u skladu s programima djelovanja država članica donesenima na 
temelju članka 5. stavka 4. Direktive 91/676/EEZ.
2 Taj instrument osigurava barem sljedeće elemente i funkcije: 
a) Elementi
• Odgovarajući podaci o poljoprivrednom gospodarstvu na temelju IAKS-a i LPIS-a;
• Podaci o uzorkovanju tla (*), na odgovarajućoj prostornoj i vremenskoj ljestvici;
• Podaci o relevantnim načinima upravljanja, povijesti kultura i ciljevima prinosa;
• Pokazatelji koji se odnose na pravna ograničenja i zahtjevi koji se odnose na upravljanje hranjivim 
tvarima na poljoprivrednim gospodarstvima;
• Ukupna količina hranjivih tvari.

b) Funkcije 
• Što bolja automatska integracija podataka iz različitih izvora (LPIS i IACS, podaci koje generira 
poljoprivrednik, analiza tla itd.), da poljoprivrednici ne bi morali dvaput unositi iste podatke.
• Dopuštena dvosmjerna komunikacija između agencija za plaćanje/upravnih tijela i poljoprivrednika;
• Modularnost i mogućnosti da potpore i drugim ciljevima održivosti (npr. upravljanje emisijama, 
upravljanje vodama)
•  Poštovanje EU-ovih načela interoperabilnosti, otvorenosti i ponovne uporabe podataka; 
• Jamstva sigurnosti i zaštite podataka u skladu s najboljim postojećim standardima.
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 3 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih 
ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
Članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 2. točka (b), 
članak 4. stavci 1., 2. i 4.

SMR 4 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. 
o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore 
(SL L 206, 22.7.1992., str. 7.)
Članak 6. stavci 1. i 2.

GAEC 9  Minimalni udio poljoprivredne površine 
namijenjen neproizvodnim obilježjima ili 
površinama

 Očuvanje obilježja krajobraza
 Zabrana rezanja živica i stabala u sezoni 

razmnožavanja ptica i podizanja ptića 
 Kao mogućnost, mjere za izbjegavanje 

invazivnih biljnih vrsta

Održavanje neproizvodnih 
obilježja i područja za 
poboljšanje biološke 
raznolikosti na 
poljoprivrednim 
gospodarstvima

Biološka 
raznolikost i 

krajobraz
(zaštita i 
kvaliteta)

GAEC 10 Zabrana prenamjene ili oranja trajnih travnjaka 
u područjima mreže Natura 2000

Zaštita staništa i vrsta

SMR 5 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih 
načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju 
Europske agencije za sigurnost hrane te 
utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti 
hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
Članci 14. i 15., članak 17. stavak 1.3 i članci 18., 
19. i 20.

Javno zdravlje, 
zdravlje 
životinja i 
biljaka

Sigurnost 
hrane .

SMR 6 Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o 
zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili 
tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim 
životinjama i o stavljanju izvan snage direktiva 
81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 
125, 23.5.1996., str. 3.):
Članak 3. točka (a), (b), (d) i (e) i članci 4., 5. i 7.

3 Kako se provodi posebice:
— članak 14. Uredbe (EZ) br. 470/2009 i Prilog Uredbi (EZ) br. 37/2010,
— Uredba (EZ) br. 852/2004: članak 4. stavak 1. i Prilog I. dio A (poglavlje II. stavak 4. točke (g) (h) (j), stavak 
5. točke (f) (h); stavak 6.; poglavlje III. stavak 8. točke (a), (b), (d), (e), stavak 9. točke (a) (c)),
— Uredba (EZ) br. 853/2004: članak 3. stavak 1. i Prilog III. odjeljak IX. poglavlje 1. (točka I-1 podtočke (b), (c), 
(d), (e); točka I-2 podtočka (a) (i., ii., iii.), podtočka (b) (i., ii.), podtočka (c); I-3; I-4; I-5; točka II-A 1., 2., 3., 4.; 
točka II-B 1. podtočke (a), (d), 2., 4. podtočke (a), (b), Prilog III. odjeljak X. poglavlje 1. stavak 1.,
— Uredba (EZ) br. 183/2005: članak 5. stavak 1. i Prilog I. dio A (točka I-4 podtočke (e), (g); točka II-2 podtočke 
(a), (b), (e)), članak 5 stavak 5. i Prilog III. (pod naslovom „HRANIDBA”, točka 1. naslovljena sa „Skladištenje”, 
prva i posljednja rečenica te točka 2. naslovljena s „Distribucija”, treća rečenica), članak 5. stavak 6., te
— Uredba (EZ) br. 396/2005: Članak 18.
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 7 Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. 
o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213, 
8.8.2005., str. 31.):
Članci 3., 4. i 5.

SMR 8 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o 
uvođenju sustava označivanja i registracije 
životinja vrste goveda, označivanju goveđeg 
mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju 
izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL 
L 204, 11.8.2000., str. 1.):
Članci 4. i 7.

Identifikacija i 
registriranje 

životinja

SMR 9 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 
2003. o uspostavi sustava za označivanje i 
registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) 
br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 
64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.):
Članci 3., 4. i 5.

SMR 10 Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju 
pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje 
određenih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.):
Članci 7., 11., 12., 13. i 15.

Bolesti 
životinja

SMR 11 Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima 
životinja (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).
Članak 18. stavak 1., ograničeno na slinavku i 
šap, vezikularnu enterovirusnu bolest svinja i 
bolest plavog jezika.

Sredstva za 
zaštitu bilja

SMR 12 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 
stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i 
stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 
79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 
24.11.2009., str. 1.):
Članak 55. prva i druga rečenica
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 13 Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira 
za djelovanje Zajednice u postizanju održive 
upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., 
str. 71.):
Članak 5. stavak 2. i članak 8. stavci od 1. do 5.
Članak 12. o ograničenjima uporabe pesticida u 
zaštićenim područjima definiranima na temelju 
okvirne direktive o vodama i pravnog 
instrumenta Natura 2000.
Članak 13. stavak 1. i 3. o rukovanju pesticidima, 
njihovu skladištenju te odlaganju ostataka. 

SMR 14 Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 
2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite 
teladi (SL L 10, 15.1.2009., str. 7.):
Članci 3. i 4.

SMR 15 Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 
2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu 
svinja (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.):
članak 3. i članak 4.

Dobrobit 
životinja

Dobrobit 
životinja

SMR 16 Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o 
zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje 
(SL L 221, 8.8.1998., str. 23.):
Članak 4.

Izmjena

PRILOG III.

PRAVILA O ISPUNJENJU UVJETA U SKLADU S ČLANKOM 11. 

SMR: zakonom propisani zahtjevi o upravljanju
GAEC: Standardi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta zemljišta

Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

Klima i okoliš Klimatske 
promjene

(ublažavanje i 
prilagodba)

GAEC 1 Održavanje trajnog travnjaka na regionalnoj ili 
nacionalnoj razini na temelju omjera trajnih 
travnjaka i poljoprivredne površine u usporedbi 
s referentnom godinom 2018.

Maksimalni koeficijent varijacije od 5 % u 
usporedbi s referentnom godinom.4

Opća zaštita od 
prenamjene u druge 
poljoprivredne namjene 
radi očuvanja zaliha 
ugljika

4              Mora se osigurati da ne dođe do gubitka svih trajnih travnjaka na regionalnoj i/ili nacionalnoj 
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

GAEC 2 Učinkovita zaštita vlažnih područja i 
odgovarajuće održavanje tresetišta

Zaštita tla bogatog 
ugljikom

GAEC 3 Zabranu paljenja obradivog strništa, osim iz 
razloga vezanih uz zdravlje biljaka 

Održavanje organskih 
tvari u tlu

SMR 1 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira 
za djelovanje Zajednice u području politike voda:
Članak 11. stavak 3. točka (e) i članak 11. 
stavak 3. točka (h) u pogledu obveznih zahtjeva 
za kontrolu raspršenih izvora onečišćenja 
fosfatima

SMR 2 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 
1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog 
nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 
31.12.1991., str. 1.).
Članci 4. i 5.

GAEC 4 Uspostava graničnih pojaseva duž vodotokova 
minimalne širine 3 m bez upotrebe pesticida i 
gnojiva5

Zaštita riječnih tokova, 
vodoopskrbe i ekosustava 
od onečišćenja i otpadnih 
voda

Voda

GAEC 6 Primjereno upravljanje obradom tla radi 
smanjenja rizika od propadanja i gubitka tla, uz 
uzimanje u obzir nagiba

Minimalno upravljanje 
zemljištem koje odražava 
uvjete specifične za 
lokaciju u svrhu 
ograničavanja erozije

GAEC 7 Bez nezasađenog tla u najosjetljivijim 
razdobljima, osim kada se obrađuje

Fizička zaštita tla od 
erozije i održavanje flore i 
faune tla

Tlo 
(zaštita i 
kvaliteta)

GAEC 8 Plodored na obradivom zemljištu, uključujući 
mahunarke, osim usjeva koji rastu pod vodom

Potencijal za očuvanje tla

Biološka 
raznolikost i 

krajobraz
(zaštita i 
kvaliteta)

SMR 3 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih 
ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.):
Članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 2. točka (b), 
članak 4. stavci 1., 2. i 4.

razini.
5 Države članice s brojnim kanalima za odvodnju i navodnjavanje mogu prilagoditi minimalnu širinu, 
ako je to opravdano za to područje, u skladu s lokalnim okolnostima specifičnima za državu članicu.
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 4 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. 
o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore 
(SL L 206, 22.7.1992., str. 7.):
Članak 6. stavci 1. i 2.

GAEC 9  Minimalni udio od 5 % neproizvodnih 
obilježja ili površina na obradivom zemljištu 
na kojem se ne upotrebljavaju pesticidi i 
gnojiva6

 Očuvanje obilježja krajobraza
 Zabrana rezanja živica i stabala u sezoni 

razmnožavanja ptica i podizanja ptića 
 Kao mogućnost, mjere za izbjegavanje 

invazivnih biljnih vrsta

Održavanje neproizvodnih 
obilježja i područja za 
poboljšanje biološke 
raznolikosti na 
poljoprivrednim 
gospodarstvima

GAEC 10 Odgovarajuća zaštita trajnih travnjaka u 
područjima mreže Natura 2000 prema planu 
upravljanja za određena područja

Zaštita staništa i vrsta, 
snižavanje razine ugljika 

SMR 5 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih 
načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju 
Europske agencije za sigurnost hrane te 
utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti 
hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
Članci 14. i 15., članak 17. stavak 1.7 i članci 18., 
19. i 20.

Sigurnost 
hrane

SMR 6 Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o 
zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili 
tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim 
životinjama i o stavljanju izvan snage direktiva 
81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 
125, 23.5.1996., str. 3.):
Članak 3. točka (a), (b), (d) i (e) i članci 4., 5. i 7.

Javno zdravlje, 
zdravlje 
životinja i 
biljaka

Identifikacija i 
registriranje 

životinja

SMR 7 Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. 
o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213, 
8.8.2005., str. 31.):
Članak 3.

6 Korištenje postojeće fleksibilnosti iz Uredbe (EU) br. 1307/2013, članak 46.
7 Kako se provodi posebice:
— članak 14. Uredbe (EZ) br. 470/2009 i Prilog Uredbi (EZ) br. 37/2010,
— Uredba (EZ) br. 852/2004: članak 4. stavak 1. i Prilog I. dio A (poglavlje II. stavak 4. točke (g), (h), (j), stavak 
5. točke (f), (h); stavak 6.; poglavlje III. stavak 8. točke (a), (b), (d), (e), stavak 9. točke (a), (c)),
— Uredba (EZ) br. 853/2004: članak 3. stavak 1. i Prilog III. odjeljak IX. poglavlje 1. (točka I-1 podtočke (b), (c), 
(d), (e); točka I-2 podtočka (a) (i., ii., iii.), podtočka (b) (i., ii.), podtočka (c); I-3; I-4; I-5; točka II-A 1., 2., 3., 4.; 
točka II-B 1. podtočke (a), (d), 2., 4. podtočke (a), (b), Prilog III. odjeljak X. poglavlje 1. stavak 1.,
— Uredba (EZ) br. 183/2005: članak 5. stavak 1. i Prilog I. dio A (točka I-4 podtočke (e), (g); točka II-2 podtočke 
(a), (b), (e)), članak 5. stavak 5. i Prilog III. (pod naslovom „HRANIDBA”, točka 1. naslovljena sa „Skladištenje”, 
prva i posljednja rečenica te točka 2. naslovljena s „Distribucija”, treća rečenica), članak 5. stavak 6., te
— Uredba (EZ) br. 396/2005: Članak 18.
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 8 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o 
uvođenju sustava označivanja i registracije 
životinja vrste goveda, označivanju goveđeg 
mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju 
izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL 
L 204, 11.8.2000., str. 1.):
Članak 7.

SMR 9 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 
2003. o uspostavi sustava za označivanje i 
registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) 
br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 
64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.):
Članci 3. i 5.

SMR 10 Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju 
pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje 
određenih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.):
Članci 7., 11., 12., 13. i 15.

Bolesti 
životinja

SMR 11 Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima 
životinja (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.):
Članak 18. stavak 1., ograničeno na slinavku i 
šap, vezikularnu enterovirusnu bolest svinja i 
bolest plavog jezika.

SMR 12 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 
stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i 
stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 
79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 
24.11.2009., str. 1.):
Članak 55. prva i druga rečenica

Sredstva za 
zaštitu bilja

SMR 13 Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira 
za djelovanje Zajednice u postizanju održive 
upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., 
str. 71.):
Članak 5. stavak 2. i članak 8. stavci od 1. do 5.
Članak 12. o ograničenjima uporabe pesticida u 
zaštićenim područjima definiranima na temelju 
okvirne direktive o vodama i pravnog 
instrumenta Natura 2000.
Članak 13. stavak 1. i 3. o rukovanju pesticidima, 
njihovu skladištenju te odlaganju ostataka. 
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Područja Glavno 
pitanje

Zahtjevi i standardi Glavni cilj standarda

SMR 14 Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 
2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite 
teladi (SL L 10, 15.1.2009., str. 7.):
Članci 3. i 4.

SMR 15 Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 
2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu 
svinja (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.):
članak 3. i članak 4.

Dobrobit 
životinja

Dobrobit 
životinja

SMR 16 Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o 
zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje 
(SL L 221, 8.8.1998., str. 23.):
Članak 4.

Or. en


