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ISCC	  EU	  önálló	  nyilatkozat	  /	  önértékelés	  	   Farm/	  EU	  ültetvény	  (Cross	  Compliance)	  	  

 

Termelő neve  

A farm kereskedelmi neve  

Utca  

Irányítószám, helyiség, ország  

Termés  

A farm teljes mérete  

A farm geokoordinátái, a bérelt 
farmokkal együtt (önkéntes)  

NUTS II régió (megléte esetén)  

 

Kérjük, jelölje be az érvényes négyzetet:

Sz. Szükséges dokumentáció és információk 
Igazolva 

igen nem 

1 

Dokumentáció elérhető az ISCC követelményeknek* való megfelelés igazolására, ide értve az összes 
mező térképét, méretét, gazdaságként való üzemének jogosultságait, szerződéses megállapodásokat 
alvállalkozókkal, első gyűjtőpontokat, szállítóleveleket / hídmérlet nyugtákat az első gyűjtőhelyekre 
vonatkozóan. 

  

2 Igazolja, hogy nem történt földátalakítás 2008.01.01. óta (a teljes saját és bérelt földekre vonatkozóan)?   

3 Igazolja, hogy nagy biodiverzitási értékű, magas karbon-, vagy tőzegtartalmú földeket 2008.01.01. óta nem 
változtattak át megmunkált földdé? 

  

4 

A kölcsönös megfelelőségi (Cross Compliance, CC) gazdaként való státusz kizárólag a vonatkozó 
dokumentáció bemutatásával igazolható (pl. a CC igénylőlap másolatával). Ha a követelményeknek nem 
felelnek meg, úgy az ISCC EU önálló nyilatkozata / önértékelése használandó a nem-EU-s gazdaságokra / 
ültetvényekre vonatkozóan. 

  

 
Kérjük, jelölje be a vonatkozó jelölőnégyzetet: 

☐ A jelenlegi alapértéket használtuk az üvegház hatású gázkibocsátás bevallására. 

☐ Aktuális kalkulációkat használtunk az üvegház hatású gázkibocsátás bevallására. 

Ezúton igazolom, hogy minden törvényi kötelezettségnek megfelelek és hogy tevékenységem a teljes saját és bérelt földeken 
megfelel az ISCC követelményeinek*. Elfogadom továbbá, hogy a tanúsító szervek, vagy az ISCC ellenőrei meggyőződhetnek 
arról, hogy helyiségeim valóban megfelelnek-e az ISCC követelményeinek. 

A fent említett követelményeknek való megfelelésről bizonyíték / megállítások bármikor elérhetők és kérésre az ellenőrzések 
keretében bemutathatók. Amennyiben egyes követelményeket elégtelennek találnak (pl. a dokumentáció nem elérhető, 
vagy nem teljes), úgy kötelező kiegészítőleg kitölteni egy különálló megfelelőségi hiánylistát, melyben fel kell sorolni a 
szükséges korrekciós lépéseket. 

 

 

Kelt, dátum: ___________________________                  Aláírás (termelő): ________________________________________ 

 

* Az ISCC követelményei és rendszerének dokumentumai az ISCC weboldaláról tölthetők le (www.iscc-system.org). 


