Deklaracja własna ISCC dla miejsc pochodzenia wytwarzających olej posmażalniczy
(UCO)

Informacje o miejscu pochodzenia (np. restauracja, punkt gastronomiczny, itp.):
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy,
lokalizacja
Kraj
Numer telefonu
Ilość UCO produkowanego w miejscu pochodzenia wynosi dziesięć (10) lub więcej ton
metrycznych miesięcznie1
UCO produkowany w miejscu pochodzenia jest w całości lub w części pochodzenia
zwierzęcego2
Odbiorca UCO
(punkt odbioru)
Podpisując niniejszą deklarację własną, sygnatariusz potwierdza, co następuje:
1. UCO odnosi się do oleju i tłuszczu pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który został
wykorzystany do gotowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dostawy UCO objęte
niniejszą deklaracją własną składają się całkowicie z UCO i nie są mieszane z innym olejem lub
tłuszczem, który nie jest zgodny z definicją UCO.
2. UCO objęty niniejszą deklaracją własną odpowiada definicji odpadu. Oznacza to, że UCO jest
materiałem, który miejsce pochodzenia usuwa, zamierza usunąć lub jest zobowiązane do jego
usunięcia oraz że UCO nie został celowo zmodyfikowany lub zanieczyszczony w celu spełnienia tej
definicji.
3. Dokumentacja dotycząca dostarczonych ilości UCO jest dostępna.
4. Obowiązujące przepisy krajowe dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania nimi
(np. w zakresie transportu, nadzoru itp.) są przestrzegane.
5. Audytorzy z jednostek certyfikujących lub z ISCC (którym może towarzyszyć przedstawiciel punktu
odbioru) mogą sprawdzić na miejscu lub porzez kontakt z sygnatariuszem (np. telefoniczny), czy
oświadczenia złożone w niniejszej deklaracji własnej są prawidłowe.
6. Informacje zawarte w niniejszej deklaracji własnej mogą być przekazywane i weryfikowane przez
jednostkę certyfikującą punkt odbioru oraz przez ISCC. Uwaga: Jednostka certyfikująca i ISCC
zachowują poufność wszystkich danych zawartych w niniejszej deklaracji własnej.

Miejsce, data

1

2

Podpis

10 (dziesięć) ton metrycznych UCO odpowiadających ok. 11,1 (jedenaście przecinek jeden) metra sześciennego / 11100 (jedenaście
tysięcy sto) litrów / 2932 (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) galonom
Jeżeli to pole jest zaznaczone, zakłada się, że UCO wyprodukowany w miejscu pochodzenia jest (przynajmniej częściowo)
pochodzenia zwierzęcego (np. ze smalcu, masła, łoju itp.) oraz że punkt odbioru nie może sprzedawać UCO z tego miejsca
pochodzenia jako "w całości pochodzenia roślinnego". Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, oznacza to, że w miejscu pochodzenia
używa się wyłącznie oleju roślinnego (np. oleju rzepakowego lub słonecznikowego) i do gotowania lub smażenia nie używa się oleju
lub tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.
Uwaga: Olej roślinny, który był używany do gotowania lub smażenia mięsa i który w związku z tym zawiera nieuniknioną część
pochodzenia zwierzęcego, może być nadal uważany za "UCO w całości pochodzenia roślinnego".

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją niniejszego dokumentu w języku angielskim a jego tłumaczeniem, obowiązuje wersja angielska, która jest wiążąca dla stron
objętych niniejszą deklaracją.
In the event of any conflict between the English language version and the translated version of this document, the English language version shall apply and be binding
upon the parties involved in this self-declaration.
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