DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

znak sprawy……………………………...
(nadany przez WIJHARS)

Imię i Nazwisko / Nazwa producenta ekologicznego

Adres zamieszkania lub siedziby producenta

Adres do korespondencji

Telefon

Wojewódzki Inspektor
PESEL (obowiązkowy dla osób
fizycznych)

NIP (obowiązkowy dla firm)

Nazwa jednostki certyfikującej
kontrolującej producenta

Nr producenta nadany przez jednostkę
certyfikującą

Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych
w ………………………………
(właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie
ekologicznym)

Miejsce prowadzenia przez producenta działalności w rolnictwie
ekologicznym, której dotyczy wniosek

WNIOSEK
o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu*
Wnoszę o wydanie zgody na zastosowanie w przetwórstwie produktów mięsnych następującego dodatku
do żywności**:
azotyn sodu (E250)
azotan potasu (E252)
Informuję, że**:
nie jest dostępna żadna technologiczna alternatywa dla ww. dodatku, która zapewniałaby te same
właściwości produktu lub umożliwiałaby zachowanie jego szczególnych właściwości
ww. dodatek będzie stosowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi
w tabeli w sekcji A załącznika nr VIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
przy produkcji niżej wymienionych produktów:
Lp.

Nazwa produktu
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Wyrażam zgodę, aby jednostka certyfikująca, po zaopiniowaniu niniejszego wniosku,
przesłała go do właściwego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
..…….……….................................................
Data i czytelny podpis producenta ekologicznego
Opinia jednostki certyfikującej odnośnie
kontrolowanemu przez nią producentowi**:

zasadności

udzielenia

zgody

na

odstępstwo

Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta
wnioskującego o powyższe zezwolenie, znająca prowadzone przez niego procesy technologiczne
oraz receptury produktów wymienionych w niniejszym wniosku, po analizie wniosku i załączonej
do niego dokumentacji, uznajemy wniosek za zasadny i nie zgłaszamy zastrzeżeń, co do wydania
zgody w zakresie stosowania ww. dodatku do żywności.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta
wnioskującego o powyższe zezwolenie, znająca prowadzone przez niego procesy technologiczne
oraz receptury produktów wymienionych w niniejszym wniosku, po analizie wniosku i załączonej
do niego dokumentacji, uznajemy wniosek za niezasadny i zgłaszamy zastrzeżenie,
co do wydania zgody w zakresie stosowania ww. dodatku do żywności.
Uzasadnienie jednostki certyfikującej w przypadku wydania negatywnej opinii:

Nazwa jednostki certyfikującej:
Imię i nazwisko/ stanowisko

Data

Podpis

Pieczątka jednostki
certyfikującej

* złożony na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1054) oraz art. 27 ust.1 lit a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia
5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej,
znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.)
**

zaznaczyć właściwe pole znakiem X
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