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  (Cross	
  Compliance)	
  	
  

Meno pestovateľa
Obchodný názov farmy
Ulica
PSČ, poloha, krajina
Plodiny
Celková veľkosť farmy
Geografické súradnice farmy,
vrátane prenajatých fariem
(nepovinné údaje)
Región na úrovni NUTS II (ak
existuje)

Označte prosím príslušné políčko:

Č.

Potvrdené

Požadované písomné podklady a informácie

Áno

1

Podklady sú k dispozícii za účelom preukázania dodržiavania požiadaviek* ISCC vrátane máp všetkých
rolí, ich veľkosti, zákonného práva vykonávať poľnohospodársku činnosť, zmluvných dojednaní so
subdodávateľmi a počiatočnými zbernými strediskami, dodacích listov/vážnych lístkov pre počiatočné
zberné strediská.

2

Potvrdzujete, že od 1.1.2008 nedošlo k žiadnej premene pôdy (všetkej pôdy vlastnej a prenajatej?

3

Potvrdzujete, že od 1.1.2008 žiadna pôda s vysokou hodnotou biodiverzity, vysokým obsahom uhlíka alebo
rašelinisková pôda nebola premenená na poľnohospodársku pôdu?

4

Stav zodpovedajúci krížovému plneniu (Cross Comliance - CC) môže byť preukázaný poľnohospodárom
prostredníctvom relevantnej dokumentácie (napr. kópie formuláru žiadosti na krížové plnenie). V prípade,
že táto požiadavka sa nesplňuje, musí byť uplatnené predmetné čestné vyhlásenie/samohodnotenie podľa
kritérií ISCC EÚ.

Nie

Označte prosím príslušné políčko:

☐ Pre úradné hlásenie emisií skleníkových plynov sa používa aktuálna prednastavená hodnota.
☐ Pre úradné hlásenie emisií skleníkových plynov sa používa skutočný výpočet.
Týmto potvrdzujem, že sa plnia všetky právne záväzné povinnosti a že moja prevádzková činnosť na všetkej vlastnej a prenajatej
pôde sa zhoduje s požiadavkami*. Okrem toho akceptujem, že audítori z certifikačných orgánov alebo ISCC môžu overovať
dodržiavanie požiadaviek ISCC* v mojich prevádzkových priestoroch.
Evidencia / skutkový stav v zmysle vyššie uvedených požiadaviek sú ľahko dostupné a môžu byť preukázané v priebehu auditu a
na požiadanie. V prípade, ak sa ukáže, že požiadavky sa neplnia (napr. písomné podklady nie sú k dispozícii alebo nie sú
úplné), je povinné vyplniť navyše samostatný zoznam nezhôd a definovať nápravné opatrenia.

Miesto, Dátum: __________________________

Podpis (pestovateľ): _____________________________________

* Požiadavky a systémové dokumenty ISCC sú k dispozícii na internetových stránkach organizácie ISCC (www.iscc-system.org).
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