Ansökan om certifiering av ekologisk produktion
Postas till:

SMAKs noteringar:
Registrering, signatur:

Ansökan inkom:

Bekräftelse skickad:

Kundnr:

Anmält till KRAV:

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Kom ihåg att skriva under på sidan 2!

Epost: certifiering@smak.se
Org.nr/Pers.nr:

Företagsnamn/Efternamn, Förnamn

Obs! för lantbruk måste org.nr vara samma som på SAMansökan för beviljande av EU-stöd.

Kontaktperson:

SAM nr:

Adress:

SE nr:

Postnummer och postort:
Besöksadress: (om annan än ovan)
Telefon 1:

Telefon 2:

Mobilnr:

Län:

E-post:

Kommun:

Finns fler driftsanläggningar/produktionsplatser?  Nej
 Ja, flera driftsanläggningar finns - adresser, telefonnummer och kontaktpersoner för varje anläggning redovisas i separat bilaga.
 Ansökan avser byte av certifieringsorgan. Tidigare anlitat certifieringsorgan:
Avser certifiering enligt nedan:

 KRAVs regler Fyll i KRAV-nummer: ………………………………
Djurhållning

 EUs förordningar

Växtodling

 Nötkött

djurenheter

 Vall

ha

 Mjölk

djurenheter

 Spannmål/Oljev.

ha

 Gris

djurenheter

 Frilandsgrönsaker/Potatis

ha

 Fjäderfä

djurenheter

 Frukt/Bär

ha

 Får/Lamm

djurenheter

 Växthusgrönsaker

kvm

 Livsmedelsförädling  Grossist/Lagerhållning/Handel  Import från 3e land

 Införsel (EU)

 Export Typ av verksamhet och produkter:
 Biodling
 Svamp
 Produktionshjälpmedel

 Fodertillverkning (Ej för eget bruk)
 Vildväxande produktion

Annan certifiering som företaget redan har:
 IP SIGILL

 RIP

 GlobalGAP

 IP Livsmedel

 Annan:

Övriga upplysningar:

VGV!
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Kundens åtagande
Sökanden
•
•

har tagit del av kraven i EUs förordningar om ekologisk produktion - EG (nr) 834/2007 samt EG (nr) 889/2008) och åtar sig att driva verksamheten i enlighet med dessa.
är medveten om att certifieringen inte på något sätt får användas missvisande eller så att certifieringsorganets
rykte skadas.

•

förbinder sig att lämna en produktionsbeskrivning över verksamheten till SMAK Certifiering AB och att omgående
meddela förändringar som kan ändra förutsättningarna för certifieringen.

•

förbinder sig att omgående meddela SMAK Certifiering AB vid misstanke om att certifierade produkter inte uppfyller kraven i reglerna.

•

accepterar att följa eventuella beslut om borttagning av märkning och hänvisning till ekologisk produktion samt
återkallelse av produkt.

•

åtar sig att, i händelse av överträdelser, skriftligen informera köpare av produkterna så att märkningen om ekologisk produktion med säkerhet tas bort från produkten.

•

accepterar att produkter/mark kan komma att provtas för analys av otillåtna ämnen. Kostnaderna för denna provtagning belastar sökanden i de fall det visar sig att produkten innehåller otillåtna ämnen.

•

accepterar årligen återkommande revisioner, även oannonserade, och att SMAKs revisor ges tillträde till hela
verksamheten inklusive relevant bokföring.

•

accepterar att årligen betala kostnad för revision och certifiering enligt SMAKs gällande prislista.

•

godkänner att företagets kontaktperson (om denne är annan person än verksamhetsansvarig) undertecknar dokument som rör certifieringen för företagets räkning.

•

accepterar att uppgifter om företagets namn, adress, saluförda produkter och certifieringsstatus publiceras på Internet.

•

godkänner att vissa uppgifter om certifieringen lämnas ut till Jordbruksverket, länsstyrelsen, andra kontrollorgan
och eventuellt andra myndigheter för kontroll, stödhantering, statistik, utvärdering och information.
För sökande av certifiering enligt KRAVs regler gäller även:
•

förbinder sig att följa gällande version av KRAVs regler och erlägga licensavgift enligt gällande prislista.

SMAK Certifiering AB´s åtagande
•

bekräftar mottagande om ansökan om certifiering inom 14 dagar från mottagande.

•

utfärdar certifikat vid beslut om certifiering.

•

ger kunden rätt att byta till annat certifieringsorgan efter uppsägning av avtalet enligt ovan eller i det fall SMAK
Certifiering ABs ackreditering och godkännande av berörda myndigheter som certifieringsorgan upphör.

•

behandlar all information om kundens produktion, revisionsresultat och vidhängande information konfidentiellt.
Ingen information lämnas vidare till 3:e part utan medgivande från kunden, undantaget information till offentliga
myndigheter och andra kontrollorgan enligt ovan.

Avtalet gäller tillvidare men kan sägas upp skriftligen med två månaders uppsägningstid.
Utfärdat giltigt certifikat upphör att gälla samtidigt med avtalet, d.v.s. då uppsägningstiden löpt ut.

Kundens underskrift
Datum:
Verksamhetsledarens signatur:
Namnförtydligande:

SMAK Certifiering AB´s underskrift
Datum:
Signatur:
Namnförtydligande:
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