Oświadczenie własne przedsiębiorstwa spełniającego
wzajemnej zgodności „cross – compliance“

zasady

przedsiębiorstwa rolnego _________________________________________________________________
ulica

_______________________________________ kraj

kod pocztowy, miejscowość

__________________________

____________________________ obszar NUTS2* ___________________

dotyczące zrównoważonej uprawy biomasy zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE
lub rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju (BioSt-NachV) oraz (Biokraft-NachV)

Odbiorca:

____________________________________________________________________________

Biomasa pochodząca z moich upraw oraz dostarczana przeze mnie, którą szczegółowo opisano w punkcie 1,
zebrana w roku _______, spełnia wymagania określone w Dyrektywie 2009/28/WE (lub w rozporządzeniach
dotyczących zrównoważonego rozwoju). Dostępne są odpowiednie dowody: (właściwe zakreślić)
Oświadczenie dotyczy wszelkich rodzajów upraw (np. rzepak, pszenica) pochodzących z mojego
1.

przedsiębiorstwa.
lub
Oświadczenie zostaje złożone w odniesieniu do następujących rodzajów upraw:
_________________________________________________________ (proszę wymienić!)

Powierzchnie do wykluczenia, oznaczenie działki (pkt. 2): __________________________________
Biomasa pochodzi z gruntów uprawnych, które były takimi gruntami już przed 1 stycznia 2008 roku.
2.

Ponadto biomasa nie pochodzi z obszarów zasługujących na ochronę (art. 17 Dyrektywy
2009/28/WE lub §§ 4-6 rozporządzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju), które zostały
przekształcone w grunty uprawne po 1 stycznia 2008 roku. Jeżeli po 01 stycznia 2008 roku
dokonano dopuszczalnych zmian w zakresie uprawy ziemi, to w punkcie 1 jednoznacznie
wykluczono odpowiednie powierzchnie lub w ramach własnego obliczania gazów cieplarnianych
uwzględniono towarzyszące im emisje (w takim przypadku nie ma możliwości korzystania z wartości
standardowych.)
Biomasa pochodzi z obszarów znajdujących się na terenach objętych ochroną, (wyłącznie rezerwaty

3.
przyrody – bez rezerwatów wodnych), na których zezwala się na działalność związaną z uprawą
ziemi. Przestrzegane są polecenia dotyczących obszarów chronionych.
Jako beneficjent płatności bezpośrednich podlegam zasadom wzajemnej zgodności „cross4.

compliance“. Tym samym biomasa spełnia wymagania dotyczące zagospodarowania terenów
rolniczych (art. 17 Dyrektywy 2009/28/WE lub §§ 7 i 51 rozporządzeń w sprawie zrównoważonego
rozwoju.)

W ubiegłym roku kalendarzowym uczestniczyłem w procedurze płatności bezpośrednich z Unii
Europejskiej. Posiadam decyzję w sprawie przyznania płatności.

5.



W obecnym roku kalendarzowym złożę wniosek o przyznanie płatności.
Dokumentację miejsca uprawy biomasy (potwierdzenie za pomocą ciągu poligonowego stosownie do
§ 26 rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju lub porównywalnej dokumentacji gruntu –
zwartych terenów rolnych, działek gruntowych lub pól w płodozmianie)

posiadam u siebie i mogę w każdej chwili udostępnić do wglądu

lub

6.



posiada nabywca pierwotny dostarczonej przeze mnie biomasy.



W celu obliczenia bilansu gazów cieplarnianych należy zastosować – jeżeli jest to możliwe - wartość
standardową (art. 17/19 Dyrektywy 2009/28/WE lub § 8 i załącznik 2 do rozporządzeń w sprawie
zrównoważonego rozwoju), zatwierdzoną przez właściwe organy wartość szacunkową lub wartość
NUTS2.

Wskazówka: Wraz z niniejszym oświadczeniem producent rolny przyjmuje do wiadomości, że audytorzy akredytowanych
jednostek certyfikujących mogą sprawdzić przestrzeganie wymagań określonych w Dyrektywie 2009/28/WE lub
w rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju.
Należy zaznaczyć, że audytorzy jednostek certyfikujących mogą wykonywać swoje czynności w towarzystwie kontrolerów
Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (BLE), którzy obserwują pracę audytorów.

_______________________

____________________________

miejscowość, data

podpis

* nazwa obszaru NUTS2, jeżeli jest znana, ewentualnie wypełnia nabywca pierwotny
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