ISCC

Międzynarodowa certyfikacja trwałości i bilansu węgla
Dostawy roku 2017
Własne oświadczenie/ Własna ocena ISCC, wersja UE

Gospodarstwo/ Plantacja UE (z kontrolę zgodności)

Nazwa hodowcy
Nazwa handlowa gospodarstwa
Ulica
kod poczt., miasto, kraj
produkty rolne
Całkowita wielkość gospodarstwa
Współrzędne GPS (również
wynajmowanego, nieobowiązkowe)
Terytorium NUTS II (jeśli jest do dyspozycji)

nr

Wymagana dokumentacja i informacja

Potwierdzono
Tak

Nie*

Czy jest do dyspozycji dokumentacja potwierdzająca zgodność z wymogami ISCC wraz z
1

mapami wszystkich pól, ich wielkością, ważnym pozwoleniem na działalność rolniczą,
umowami z poddostawcami, punktami pierwszego pomiaru i dostawczych/ wagowych
kart dla punktów pierwszego pomiaru

2

Czy mogą Państwo potwierdzić, że od 01.01.2008 nie doszło do zmiany stanu gleby
(własnej i wynajmowanej)

3

Czy mogą Państwo potwierdzić, że żadne z gruntów o wysokiej wartości różnorodności
biologicznej, dużej zawartości węgla lub torfowiska, od 01.01.2008 nie zostały
przekwalifikowane na grunty rolne?

4

Statut rolnika z kontrolą zgodności należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją (np..
kopia formularzu wniosku o kontrolę zgodności). Jeśli nie jest spełniony ten warunek,
należy użyć formularza własnego oświadczenia/ własnej oceny gospodarstwa/ plantacji UE

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole:
∆
w oświadczeniu o emisji gazów cieplarnianych używana jest aktualna wyjściowa wartość
∆
w oświadczeniu o emisji gazów cieplarnianych używane są własne wyliczenia
Zgodnie z wyżej wymienionym potwierdzam, że są spełnione wszystkie nałożone przez prawo obowiązki oraz że moje
wyliczenia z własnych i wynajmowanych gruntów są zgodne z wymogami ISCC.. Przyjmuję do wiadomości, że zgodność
z wymogami ISCC, na moich gruntach mogą potwierdzać audytorzy urzędów certyfikacyjnych oraz audytorzy ISCC.
Dowody / ustalenia wyżej wymienionych wymogów są łatwo dostępne i w trakcie kontroli należy je udostępnić na
żądanie. Jeśli wymogi wydają się niespełnione (np. brak dokumentacji do dyspozycji lub nie jest pełna) niezbędne jest
dodatkowe wypełnienie samodzielnego wykazu niezgodności i oraz określenie działań naprawczych.
Data ….........................................

Nazwisko i podpis ….........................................................

* Wymogi i dokumenty systemu ISCC są do dyspozycji na stronach internetowych ISCC (WWW.iscc-system.org)

