Naziv subjekta:
Adresa/Mjesto:
MIBPG/OIB:
Ime i prezime odgovorne
osobe / OIB:
Sukladno članku 63. Uredbe Komisije br. 889/2008, odgovorna osoba pravnog subjekta izradila je:
Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju
a) detaljan opis jedinice i/ili radnog prostora i/ili djelatnosti*;

b) mjere koje treba poduzeti na razini jedinice i/ili radnih prostora i/ili djelatnosti kako bi se osigurala sukladnost s
pravilima ekološke proizvodnje*;

c) mjere predostrožnosti koje će se poduzeti kako bi se smanjila opasnost od prisutnosti nedozvoljenih proizvoda ili
tvari i mjere čišćenja koje treba poduzeti na mjestima skladištenja i u proizvodnom lancu subjekta*;

d) datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao primjenjivati sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj
proizvodnji*.

te daje sljedeću
Izjavu
1. Ovom Izjavom odgovorna osoba pravnog subjekta obvezuje se da će na ekološkom gospodarstvu:
a) obavljati radnje u skladu s pravilima ekološke proizvodnje;
b) prihvatiti, u slučaju povreda ili nepravilnosti, provedbu mjera iz pravila o ekološkoj proizvodnji;
c) pisanim putem obavijestiti kupce proizvoda kako bi se osiguralo da se oznake koje upućuju na metodu ekološke
proizvodnje budu uklonjeni iz te proizvodnje.
2. U jedinici ili poslovnim prostorima subjekt će uredno voditi dnevnik proizvodnje i prerade, te robne i financijske
evidencije koje omogućuju subjektu dokazivanje, a Eurotalus j.d.o.o., Odjelu za certificiranje provjeru podataka
potrebnu za dokazivanje činjenica
3. Subjekt će u svrhu provođenja stručne kontrole Eurotalus j.d.o.o., Odjelu za certificiranje omogućiti pristup svim
dijelovima jedinice i svim radnim prostorima, te svim izvješćima i odgovarajućoj dokumentaciji, te omogućiti uvid u
potrebne podatke.
4. Subjekt će u tekućoj godini Eurotalus j.d.o.o., Odjel za certificiranje pravovremeno pismeno obavijestiti o
promjenama na gospodarstvu koje utječu na obim proizvodnje ili mogu utjecati na status proizvodnje i proizvoda.
U ________________________, dana _____________________
Ime i prezime
Potpis odgovorne osobe
* U slučaju nedostatka prostora za pisanje koristiti poleđinu ovog lista ili zasebni list papira.
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