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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję
ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY DOTYCZĄCE WARUNKOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 11 

SMR: wymóg podstawowy w zakresie zarządzania
GAEC: norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Obszary Główna 
tematyka

Wymogi i normy Główne cele norm

GAEC 1 Utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
w oparciu o proporcję trwałych użytków 
zielonych w stosunku do użytków rolnych

Ogólna klauzula przeciw 
przekształcaniu na inne 
użytkowanie rolnicze 
w celu ochrony zasobów 
węgla

GAEC 2 Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Ochrona gleb bogatych 
w węgiel

Zmiana 
klimatu

(łagodzenie 
zmiany 
klimatu 

i przystosow
ywanie się 

do niej)
GAEC 3 Zakaz wypalania rżysk, chyba że służy ono 

zdrowiu roślin 
Utrzymanie poziomów 
materii organicznej 
w glebie

SMR 1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej;
art. 11 ust. 3 lit. e) iart. 11 ust. 3 lit. h) 
w odniesieniu do obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

SMR 2 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 
z 31.12.1991, s. 1):
art. 4 i 5

Klimat 
i środowisko

Woda

GAEC 4 Ustanowienie stref buforowych wzdłuż Ochrona koryt 
rzecznych przed 
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cieków wodnych1 zanieczyszczeniem 
i spływem wody

GAEC 5 Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
pokarmowymi

GAEC 6 Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w tym 
uwzględnianie nachylenia terenu

Dostosowane do 
warunków danego 
miejsca minimalne 
gospodarowanie 
gruntami w celu 
ograniczenia erozji

GAEC 7 Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Ochrona gleby w zimie

Gleba 
(ochrona 
i jakość)

GAEC 8 Płodozmian Zachowanie potencjału 
gleby

SMR 3 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7):
art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 2 
i 4

SMR 4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7):
art. 6 ust. 1 i 2

GAEC 9 ●Minimalny udział powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na obiekty lub 
obszary nieprodukcyjne

●Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

●Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych 

●Fakultatywnie – środki przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu się inwazyjnych 
gatunków roślin

Utrzymywanie 
nieprodukcyjnych 
obiektów i obszarów 
w celu poprawy 
różnorodności 
biologicznej 
w gospodarstwach 
rolnych

Różnorodno
ść 

biologiczna 
i krajobraz
(ochrona 
i jakość)

GAEC 
10

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach należących 
do sieci Natura 2000

Ochrona siedlisk 
i gatunków

1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi strefami 
wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej wymogi dotyczące 
warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w pkt A.4 
załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania 
państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.

2 Narzędzie obejmuje co najmniej następujące elementy i funkcje: 
a) elementy
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SMR 5 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 
procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1):
art. 14 i 15, art. 17 ust. 13 oraz art. 18, 19 i 20

Bezpieczeńs
two 

żywności

SMR 6 Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 
kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania 
w gospodarstwach hodowlanych niektórych 
związków o działaniu hormonalnym, 
tyreostatycznym i ß-agonistycznym 
i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 
88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz.U. L 125 
z 23.5.1996, s. 3):
art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7

SMR 7 Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 
2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji 
świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 31):
art. 3, 4 i 5

SMR 8 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania mięsa wołowego i produktów 
z mięsa wołowego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. 
L 204 z 11.8.2000, s. 1):
art. 4 i 7

Identyfikacj
a 

i rejestracja 
zwierząt

SMR 9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 
17 grudnia 2003 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
art. 3, 4 i 5

SMR 10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 
2001 r. ustanawiające zasady dotyczące 
zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych gąbczastych 
encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1):
art. 7, 11, 12, 13 i 15

Zdrowie 
publiczne, 
zdrowie 
zwierząt 
i zdrowie 
roślin

Choroby 
zwierząt

SMR 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie przenośnych chorób zwierząt 
(Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1)
art. 18 ust. 1 ograniczony do pryszczycy, 
choroby pęcherzykowej świń i choroby 
niebieskiego języka

• odpowiednie informacje o gospodarstwie oparte na systemie identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli;

• informacje pochodzące z badań próbek gleby o odpowiedniej skali czasowej i przestrzennej;
• informacje na temat właściwych praktyk zarządzania, historii upraw i celów dotyczących plonów;
• informacje dotyczące ograniczeń prawnych i wymogów w zakresie gospodarki składnikami 

pokarmowymi w gospodarstwie;
• kompletny bilans składników pokarmowych.

b) funkcje 
• automatyczna integracja danych z różnych źródeł (LPIS i ZSZiK, danych generowanych przez 

rolników, analiz gleby itp.), przy czym w miarę możliwości należy uniknąć powielania dostarczania 
danych przez rolników;

• umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między instytucjami zarządzającymi / agencjami 
płatniczymi a rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego wspierania celów zrównoważonego rozwoju (np. zarządzanie 
emisjami, gospodarka wodna)

•  poszanowanie unijnych zasad interoperacyjności, otwartości i ponownego wykorzystania; 
• zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i prywatności zgodnie z najlepszymi dostępnymi 

standardami.
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SMR 12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1):
art. 55 zdanie pierwsze i drugie

Środki 
ochrony 
roślin

SMR 13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 
71):

- art. 5 ust. 2 i   
- art. 8 ust. 1–5
- art. 12 w odniesieniu do ograniczeń 

stosowania pestycydów na obszarach 
wyznaczonych na podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej i przepisów 
dotyczących sieci Natura 2000;

- art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie 
postępowania z pestycydami, 
przechowywania pestycydów oraz 
utylizacji pozostałości pestycydów 

SMR 14 Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony cieląt (Dz.U. L 10 
z 15.1.2009, s. 7):
art. 3 i 4

Dobrostan 
zwierząt

Dobrostan 
zwierząt

SMR 15 Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 
18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony świń (Dz.U. L 47 z 18.2.2009, 
s. 5):
art. 3 i art. 4

SMR 16 Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 
1998 r. dotycząca ochrony zwierząt 
hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23):
Artykuł 4

1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi strefami 
wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej wymogi dotyczące 

3 Wdrożone w szczególności przez:
— art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) nr 37/2010,
— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 lit. g), h), j), ppkt 5 
lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)),
— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 (część I pkt 1 lit. b), c), 
d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; 
część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,
— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 lit. e), g); pkt II ppkt 2 
lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany 
„Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 
ust. 6, oraz
— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.
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warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w pkt A.4 
załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania 
państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.

2 Narzędzie obejmuje co najmniej następujące elementy i funkcje: 
a) elementy
• odpowiednie informacje o gospodarstwie oparte na systemie identyfikacji działek rolnych oraz 

zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli;
• informacje pochodzące z badań próbek gleby o odpowiedniej skali czasowej i przestrzennej;
• informacje na temat właściwych praktyk zarządzania, historii upraw i celów dotyczących plonów;
• informacje dotyczące ograniczeń prawnych i wymogów w zakresie gospodarki składnikami 

pokarmowymi w gospodarstwie;
• kompletny bilans składników pokarmowych.

b) funkcje 
• automatyczna integracja danych z różnych źródeł (LPIS i ZSZiK, danych generowanych przez 

rolników, analiz gleby itp.), przy czym w miarę możliwości należy uniknąć powielania dostarczania 
danych przez rolników;

• umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między instytucjami zarządzającymi / agencjami 
płatniczymi a rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego wspierania celów zrównoważonego rozwoju (np. zarządzanie 
emisjami, gospodarka wodna)

•  poszanowanie unijnych zasad interoperacyjności, otwartości i ponownego wykorzystania; 
• zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i prywatności zgodnie z najlepszymi dostępnymi 

standardami.
3 Wdrożone w szczególności przez:
– art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) nr 37/2010,
— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 lit. g), h), j), ppkt 5 
lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)),
— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 (część I pkt 1 lit. b), c), 
d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; 
część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,
— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 lit. e), g); pkt II ppkt 2 
lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany 
„Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 
ust. 6, oraz
— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.
4 Dane „w cenach z 2018 r.” zamieszczono do celów informacyjnych; mają one charakter orientacyjny i nie są 

prawnie wiążące.

Poprawka
ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY DOTYCZĄCE WARUNKOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 11 

SMR: wymóg podstawowy w zakresie zarządzania
GAEC: norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Obszary Główna 
tematyka

Wymogi i normy Główne cele norm

Klimat 
i środowisko

Zmiana 
klimatu

(łagodzenie 

GAEC 1 Utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
na szczeblu regionalnym w oparciu 
o proporcję trwałych użytków zielonych 
w stosunku do użytków rolnych względem 

Ogólna klauzula 
przeciw przekształcaniu 
na inne użytkowanie 
rolnicze w celu ochrony 
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roku referencyjnego 2018.

Maksymalny współczynnik zmienności 
wynoszący 2,5 % w porównaniu z rokiem 
odniesienia.

zasobów węgla

GAEC 2 Skuteczna ochrona terenów podmokłych i 
odpowiednie utrzymanie torfowisk

Ochrona gleb bogatych 
w węgiel

GAEC 3 Zakaz wypalania rżysk, chyba że służy ono 
zdrowiu roślin 

Utrzymanie poziomów 
materii organicznej 
w glebie

zmiany 
klimatu 

i przystosow
ywanie się 

do niej)

GAEC 
3a 
(nowy)

Gęstość obsady wynosząca nie więcej niż 170 
kg N/ha zgodnie z dyrektywą Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotyczącą ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 
375 z 31.12.1991, s. 1)

SMR 1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej;
art. 11 ust. 3 lit. e), art. 11 ust. 3 lit. h), art. 11 
ust. 3 lit. j) i art. 11 ust. 3 lit. k) w 
odniesieniu do obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

SMR 2 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 
z 31.12.1991, s. 1):
art. 4 i 5

GAEC 4 Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych1 o minimalnej szerokości 3 
m bez stosowania pestycydów i nawozów

Ochrona koryt 
rzecznych przed 
zanieczyszczeniem 
i spływem wody

Woda

GAEC 5 Stosowanie narzędzi dotyczących 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w celu ograniczenia nakładów 
produkcyjnych składników pokarmowych

Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
pokarmowymi i osadem 
substancji 
rozproszonych

Gleba 
(ochrona 
i jakość)

GAEC 6 Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji i ubytku 
gleby, w tym uwzględnianie nachylenia 
terenu

Dostosowane do 
warunków danego 
miejsca minimalne 
gospodarowanie 

1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi strefami 
wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej wymogi dotyczące 
warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w pkt A.4 
załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania 
państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.
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gruntami w celu 
ograniczenia erozji

GAEC 7 Niestosowanie ugorowania z wyjątkiem 
ugorowania jako etapu użytkowania

Ochrona gleby

GAEC 8 Płodozmian na gruntach ornych przez co 
najmniej 4 lata, w tym uprawa roślin 
strączkowych

Zachowanie potencjału 
gleby

SMR 3 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7):
Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 2 
i 4, art. 5 lit. a), b) i d)

SMR 4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7):
art. 6 ust. 1 i 2

GAEC 9 ●Minimalny udział 7 %powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na obiekty 
lub obszary nieprodukcyjne

●Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

●Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych 

●Fakultatywnie – środki przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu się inwazyjnych 
gatunków roślin

Utrzymywanie 
nieprodukcyjnych 
obiektów i obszarów 
w celu poprawy 
różnorodności 
biologicznej 
w gospodarstwach 
rolnych

Różnorodnoś
ć biologiczna 

i krajobraz
(ochrona 
i jakość)

GAEC 
10

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach należących 
do sieci Natura 2000

Ochrona siedlisk 
i gatunków

Zdrowie 
publiczne, 
zdrowie 
zwierząt 
i zdrowie 
roślin

Bezpieczeńst
wo żywności

SMR 5 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 
procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1):
art. 14 i 15, art. 17 ust. 12 oraz art. 18, 19 i 20

2 Wdrożone w szczególności przez:
— art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) nr 37/2010,
— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 lit. g), h), j), ppkt 5 
lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)),
— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 (część I pkt 1 lit. b), c), 
d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; 
część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,
— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 lit. e), g); pkt II ppkt 2 
lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany 
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SMR 6 Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 
kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania 
w gospodarstwach hodowlanych niektórych 
związków o działaniu hormonalnym, 
tyreostatycznym i ß-agonistycznym 
i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 
88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz.U. L 125 
z 23.5.1996, s. 3):
art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7

SMR 6a 
(nowy)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie weterynaryjnych produktów 
leczniczych i uchylające dyrektywę 
2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43): 
art. 107 i 108 

Przeciwdziałanie 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojow
e

SMR 7 Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 
2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji 
świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 31):
art. 3, 4 i 5

SMR 8 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania mięsa wołowego i produktów 
z mięsa wołowego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. 
L 204 z 11.8.2000, s. 1):
art. 4 i 7

Identyfikacja 
i rejestracja 

zwierząt

SMR 9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
art. 3, 4 i 5

SMR 10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 
2001 r. ustanawiające zasady dotyczące 
zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych gąbczastych 
encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1):
art. 7, 11, 12, 13 i 15

Choroby 
zwierząt

SMR 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie przenośnych chorób zwierząt 
(Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1)
art. 18 ust. 1 ograniczony do pryszczycy, 
choroby pęcherzykowej świń i choroby 
niebieskiego języka

„Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 
ust. 6, oraz
— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.
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SMR 12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1):
art. 55 i art. 67

Środki 
ochrony 
roślin

SMR 13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 
71):

- art. 5 ust. 2 i  
- art. 8 ust. 1–5
- art. 12 w odniesieniu do ograniczeń 

stosowania pestycydów na obszarach 
wyznaczonych na podstawie 
ramowej dyrektywy wodnej 
i przepisów dotyczących sieci Natura 
2000;

- art. 13 ust. 1 i 3 oraz art. 14 
w sprawie postępowania 
z pestycydami, przechowywania 
pestycydów oraz utylizacji 
pozostałości pestycydów 

SMR 14 Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony cieląt (Dz.U. L 10 
z 15.1.2009, s. 7):
art. 3 i 4

SMR 15 Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 
18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony świń (Dz.U. L 47 
z 18.2.2009, s. 5):
art. 3 i art. 4

SMR 16 Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 
1998 r. dotycząca ochrony zwierząt 
hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23):
Artykuł 4

Dobrostan 
zwierząt

Dobrostan 
zwierząt

GAEC 
10a 
(nowy)

Zwierzęta muszą być w stanie się położyć, 
wstać, wyciągnąć kończyny i obrócić się

1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi strefami 
wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej wymogi dotyczące 
warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w pkt A.4 
załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania 
państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.

2 Narzędzie obejmuje co najmniej następujące elementy i funkcje: 
a) elementy
• odpowiednie informacje o gospodarstwie oparte na systemie identyfikacji działek rolnych oraz 

zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli;
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• informacje pochodzące z badań próbek gleby o odpowiedniej skali czasowej i przestrzennej;
• informacje na temat właściwych praktyk zarządzania, historii upraw i celów dotyczących plonów;

informacje dotyczące ograniczeń prawnych i wymogów w zakresie gospodarki składnikami 
pokarmowymi w gospodarstwie;

• kompletny bilans składników pokarmowych.

b) funkcje 
• automatyczna integracja danych z różnych źródeł (LPIS i ZSZiK, danych generowanych przez 

rolników, analiz gleby itp.), przy czym w miarę możliwości należy uniknąć powielania dostarczania 
danych przez rolników;

• umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między instytucjami zarządzającymi / agencjami 
płatniczymi a rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego wspierania celów zrównoważonego rozwoju (np. zarządzanie 
emisjami, gospodarka wodna)

•  poszanowanie unijnych zasad interoperacyjności, otwartości i ponownego wykorzystania; 
• zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i prywatności zgodnie z najlepszymi dostępnymi 

standardami.
3 Wdrożone w szczególności przez:
– art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) nr 37/2010,
— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 lit. g), h), j), ppkt 5 
lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)),
— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 (część I pkt 1 lit. b), c), 
d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; 
część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,
— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 lit. e), g); pkt II ppkt 2 
lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany 
„Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 
ust. 6, oraz
— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.
4 Dane „w cenach z 2018 r.” zamieszczono do celów informacyjnych; mają one charakter orientacyjny i nie są 
prawnie wiążące.

Or. en

Uzasadnienie

GAEC 1: the definition of permanent grassland was modified in 2018 by the Omnibus, It thus 
makes sense to take that year as the year of reference, in order for the comparison of surfaces 

to make sense. A variation in surface should be possible but minimal, so as to avoid a 
constant erosion of the permanent grassland areas.

GAEC 2: This makes a distinction between wetlands on one hand, and soils containing peat 
which may be currently farmed extensively.

GAEC 4: buffer strips have no real efficiency under 3m of width

SMR3: Article 5 of Directive 2009/147/EC covers the ban of killing or capturing protected 
wild birds, destruction of their nests and disturbance during breeding or rearing. It is 

important this article is included.

GAEC 9: It is important to fix the minimum percentage in the annex. This percentage should 
be high enough to allow the reaching of the objectives set up by the Biodiversity strategy, in 

synergy with other measures (notably the ecoschemes)
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SMR 6a: acting against antimicrobial resistance is a priority for the EU. Article 107 and 108 
of Regulation (EU) 2019/6 cover the use of antimicrobial products and record keeping.

SMR 12: Article 67 of Regulation (EC) No 1107/2009 cover notably record keeping by 
professional users of plant protection products. This is necessary to reach the Green Deal 

targets of reduction of pesticide use.

SMR 13: Article 14 of Directive 2009/128/EC refers to Integrated Pest Magement, a 
necessary tool to reach the Green Deal targets of reduction of pesticide use.

GAEC 10a: This is basic rule of animal welfare that should be a pre-requisite to access CAP 
funds.


