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Šis dokumentas patvirtina, kad komercinis produktas

FERTORGANICO
gaminamas ir platinamas viršuje paminėtos bendrovės, pasiekė šį rezultatą:
Galutinis produktas yra tinkamas naudoti ekologinėje gamyboje kaip pasėlių trąša, pagal reikalavimus:
 (EB) n° 889/2008, Priedas I (Europos Sąjunga) „Medžiagos negali būti naudojamos ant
valgomosios pasėlių dalies“.
Pabrėžiama, kad – dėl nesamo vienodo savokos „lygiavertiškumas“ aiškinimo – kiekviena valstybinė
institucija turi teisę šiuo atžvilgiu taikyti savo kriterijus, nors Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH patvirtina
produktų suderinamumą su reikalavimais pagal ES Reglamentą (EB) n° 834/2007 ir (EB) n° 889/2008.
Gamybos proceso patikrinimas ir įvertinimas buvo atliktas Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, jų
ofisuose San Chosė, Kosta Rikoje. Kiwa BCS yra ES akredituota tikrinimo ir sertifikavimo įstaiga, prižiūrima
16 Vokietijos valstybės institucijų. Taip pat, Kiwa BCS yra akredituota JAV institucijos USDA išduoti
pažymėjimą, pagal NOP Galutinį Nuostatą ir sertifikuoti kaip Registruota Užsienio Sertifikavimo Įmonė
pavaldi Japonijos Žemės Ūkio, Žuvininkystės ir Miškininkystės Ministerijai pagal Japonijos Žemės ūkio
Standartus ekologiškiems žemės ūkio produktams (JAS/MAFF).
Šis patvirtinimas nėra garantija nei dėl produkto kokybės, nei dėl efektyvumo žemės ūkyje. Kiwa
BCS nebus atsakinga už bet kokią ingredientų kaitą ar ženklinimo informaciją, kuri nebuvo pirminio
gamintojo tinkamai ir teisingai skelbiama, ir kuris turi visą atsakomybę už nuostolius ir trūkumus. Šis
dokumentas tik patvirtina, kad šio produkto vartojimas, pagal jo pateikiamas savybes ir sudėtį, atsižvelgiant į
taikomus kriterijus, gali būti laikomas lygiaverčiu ankščiau minėtiems reglamentų reikalavimams.
Produktus platinanti įmonė įsipareigoja atlikti atitinkamus teisinius veiksmus dėl oficialios produktų
registracijos. Aiškiai nurodoma, kad oficiali produkto registracija kiekvienoje šalyje, kurioje jis
pardavinėjamas, negali būti pakeičiama šiuo patvirtinimo dokumentu.
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