PONUKOVÝ LIST
Certifikačná spoločnosť AgroCert s. r. o, poskytuje certifikáciu tzv. „Čistej línie bez použitia GMO“
udeľovaním registrovaných značiek „Slovak Soya“ a „Vyrobené bez použitia GMO“ a zápis v Registri
certifikovaných subjektov Čistej línie bez použitia GMO. Proces certifikácie je nevyhnutným krokom
k dosiahnutiu na Slovensku vyrobených potravín bez použitia GMO.

„Čistá línia bez použitia GMO“
1. Subjekty:
 0 – Pestovateľ sójových bôbov
 1 – Spracovateľ na krmivo

2. Čo získajú:
•

Registrovanú značku „Slovak Soya,“ ktorá znamená štandard pre vypestovanú sóju bez použitia
GMO;

•
•

Certifikát oprávňujúci držiteľa obchodovať s vypestovanou sójou a krmivom pod touto značkou;
Zápis do Registra certifikovaných subjektov (verejne prístupný register pre potencionálnych
obchodných zákazníkov s týmito komoditami);

3. Subjekty:
 2 – Producent krmív a kŕmnych zmesí (samovýrobca a skrmovateľ, komerčný výrobca na
predaj)
 3 – Chovateľ hospodárskych zvierat (HYD, OŠ, HD, ovce, kozy, ostatné)
 4 – Obchodník, distribútor (osivo, sója, ostatné rastlinné komodity, krmivo a kŕmne zmesi ,
živočíšne produkty)
 5 – Spracovateľ živočíšnych produktov (HYD : mäso, vajcia, OŠ: mäso, HD: mäso, mlieko,
ovce: mäso, mlieko , kozy: mäso mlieko)
 6 – Ostatná produkcia na vlastnú žiadosť (napríklad pivovar, pekáreň spracovateľ rastlín,
spracovateľ živočíšnej produkcie , nešpecifikovaná oblasť, potravinársky podnik)

4. Čo získajú:
•

Registrovanú značku „Vyrobené bez použitia GMO,“ ktorá znamená štandard pre vyrobené
krmivo, ostatné rastlinné komodity, dochované živé hospodárske zvieratá chované na
potravinárske účely a produkty z nich (mäso, mlieko, vajcia), potraviny z nich vyrobené bez
použitia GMO;
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•
•

Certifikát oprávňujúci držiteľa tejto značky vyrábať, spracúvať a obchodovať s vyššie uvedenými
produktami;
Zápis do Registra certifikovaných subjektov;

5. Subjekty:
Poľnohospodárske podniky produkujúce produkty rastlinnej výroby na kŕmne, resp. potravinárske
účely a podniky produkujúce produkty živočíšnej výroby (mlieko, mäso, vajcia) pre potravinársky
priemysel.

6. Čo získajú:
•
•
•

Značku pre svoju výrobu „Vyrobené bez použitia GMO.“
Certifikát, ktorý ich oprávňuje prezentovať a predávať svoju rastlinnú a živočíšnu produkciu ako
produkciu bez použitia GMO v tzv. „Čistej línii bez GMO.“
Zápis do Registra certifikovaných subjektov.

7. Výkon certifikácie:
Bežný a zaužívaný proces certifikácie ako v prípade GMP+, HACCP, ISCC, QS a pod., formou
certifikačného dotazníka a následného auditu.

8. Dohľad nad činnosťou:
Výsledný produkt, t.j. používanie registrovanej značky, certifikát s udelením registrovanej značky a
zápis do Registra certifikovaných subjektov autorizuje a schvaľuje certifikačná spoločnosť AgroCert
s r.o.

9. Súvisiace prílohy:






Žiadosť o vykonanie certifikácie čistej línie bez použitia GMO
Príručka pre výrobu a produkciu v „Čistej línii bez použitia GMO“
Certifikačný dotazník
Príslušný cenník za výkon
Zmluva o dielo
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