ISCC – vlastní prohlášení pro místa původu produkující použitý olej na vaření (UCO)

Informace o místě původu (např. restaurace, cateringové zařízení atd.):
Název
Ulice
PSČ, město
Stát
Telefonní číslo
Množství UCO vyprodukovaného v místě původu je deset (10) nebo vice metrických tun za
měsíc1
UCO vyprodukovaný v místě původu je zcela nebo částečně živočišného původu 2
Příjemce UCO
(sběrné místo)
Podpisem tohoto vlastního prohlášení potvrzuje podepsaný následující:
1. UCO znamená olej a tuk rostlinného či živočišného původu, který byl použit k vaření pokrmů
určených ke konzumaci člověkem. Dodávky UCO, kterých se týká toto vlastní prohlášení, sestávají
výhradně z UCO a neobsahují žádný jiný olej nebo tuk, který nespadá do definice UCO.
2. UCO, kterého se týká toto vlastní prohlášení, je v souladu s definicí odpadu. To znamená, že UCO
je material, který místo původu likviduje nebo má v úmyslu likvidovat či který musí být zlikvidován, a
tento UCO nebyl úmyslně modifikován ani kontaminován, a je v souladu s touto definicí.
3. Dokumentace dodaného množství UCO je dostupná.
4. Je dodržována příslušná národní legislativa týkající se prevence a správy odpadu (např. pro
přepravu, řízení atd.).
5. Auditoři z ověřovacích orgánů nebo z ISCC (může doprovázet zástupce sběrného místa) mohou na
místě nebo zkontaktováním podepsané osoby (např. telefonicky) zkoumat správnost skutečností
uvedených v tomto vlastním prohlášení.
6. Informace v tomto vlastním prohlášení mohou být předány ověřovacímu orgánu sběrného místa a
ISCC a jimi ověřovány. Poznámka: ověřovací orgán a ISCC považují veškeré údaje uvedené
v tomto vlastním prohlášení za důvěrné.

Místo, datum

Podpis

10 (deset) metrických tun UCO se rovná přibližně 11,1 (jedenáct celý jedna) metrů krychlových/11100 (jedenáct tisíc
jedno sto) litrů/2932 (dva tisíce devět set třicet dva) galonů.
1

2

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, předpokládá se, že UCO je (alespoň částečně) živočišného původu (např. používáním
sádla, másla, loje atd.) vyprodukovaný v místě původu a sběrné místo ho nemůže prodávat jako UCO z tohoto místa
původu jako „zcela“ rostlinného původu. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, znamená to, že místo původu používá pro
vaření nebo smažení výhradně rostlinný olej (např. řepkový nebo slunečnicový olej), nikoliv olej nebo tuk živočišného
původu.
Poznámka: rostlinný olej, který byl použit pro vaření nebo smažení masa a který tím pádem nevyhnutelně obsahuje
části živočišného původu, se stále považuje za „UCO výhradně rostlinného původu“.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi verzí v anglickém jazyce a přeloženou verzí tohoto dokumentu je směrodatná verze v anglickém jazyce
a tato verze je závazná pro strany zainteresované v tomto vlastním prohlášení.
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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