BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
www.biocert.pl

tel. +48 12 430-36-06
fax: +48 12 430-36-06
e-mail: sekretariat@biocert.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR PL-EKO-05-001974/P/21/1
określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, wydany podmiotowi gospodarczemu:

SUEMPOL SP. Z O.O.
ul. Białostocka 69A
17-100 Bielsk Podlaski
Przetwórca
Kategoria działalności
Nazwa

Ekologiczna

Konwencjonalna

Data kontroli:

Kod

Przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych

[A]

X

X

Import artykułów rolno-spożywczych spoza UE

[C]

X

X

Eksport artykułów rolno-spożywczych poza UE

[D]

X

X

2021-05-12

Status*

Kod kategorii
działalności

Filety i porcje z łososia świeże

ekologiczny

A

Filety i porcje z łososia surowe mrożone

ekologiczny

A

Łosoś filet (surowiec)

ekologiczny

C

Łosoś marynowany z koprem

ekologiczny

A

Łosoś tusza (surowiec)

ekologiczny

C

Łosoś wędzony ekologiczny - filet

ekologiczny

A

Łosoś wędzony na gorąco w kawałku

ekologiczny

A,D

Łosoś wędzony plastrowany ekologiczny

ekologiczny

A,D

Mięso z łososia ekologicznego surowe skrobane

ekologiczny

A

Odpady produkcyjne kategorii III

ekologiczny

A

Lista produktów

*)

Objaśnienia:
ekologiczny - produkt może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego
konwersja - dla produktów roślinnych: produkt w trakcie konwersji zgodnie z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa
ekologicznego
konwencjonalny z udziałem składników ekologicznych - produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007

Okres ważności certyfikatu od 2021-05-25 do 2022-05-27
Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia
(WE) 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoja działalność kontroli i spełnia wymagania określone
we wspomnianych rozporządzeniach.
Jednostka certyfikująca upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - nr identyfikacyjny PL-EKO-05.
Jednostka certyfikująca akredytowana przez PCA, Nr AC 119.
W przypadku wydania dodatkowych załączników do certyfikatu będą one ważne tylko po okazaniu niniejszego certyfikatu.
Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie.

DYREKTOR
mgr Beata Pietrzyk
Kraków, dnia 2021-05-25
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CERTIFICATE OF CONFORMITY NO PL-EKO-05-001974/P/21/1
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of regulation (EC) No 834/2007:

SUEMPOL SP. Z O.O.
ul. Białostocka 69A
17-100 Bielsk Podlaski
Processor
Category of activity
Code

Organic
production

Non-organic
production

Processing of agriculture and food products

[A]

X

X

Import of agricultural food products from third countries

[C]

X

X

Export of agricultural food products outside the UE

[D]

X

X

Name

List of products

Date of
control:

2021-05-12

Product status*

Category code

Fresh fillets and portions from organic salmon

organic

A

Frozen fillets and portions from organic salmon

organic

A

Salmon fillet (raw material)

organic

C

Marinated salmon with dill

organic

A

Salmon carcass (raw material)

organic

C

Organic smoked salmon – fillet

organic

A

Hot smoked salmon in piece

organic

A,D

Organic sliced smoked salmon

organic

A,D

Scrapped meat from organic salmon

organic

A

Category III production waste

organic

A

*) Explanation
organic – the product may be marked with the organic agriculture logo
in-conversion – for plant products: the product during conversion acc. to art. 62 of Regulation (EC) No 889/2008 – the product may not be marked as organic
non-organic with the content of organic ingredients - the product may not be marked with the organic agriculture logo acc. to art. 23 of Regulation (EC) No 834/2007

The certificate validity period from 2021-05-25 to 2022-05-27
The document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulations (EC) No 834/2007 and of Regulation
(EC) No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control and meets the requirements
laid down in the named Regulations.
.
Biocert Małopolska Sp. z o.o. holds an authorization granted by Minister of Agriculture and Rural Development. Code number: PL-EKO-05.
The certification body accredited by PCA, No AC 119.
In case of issuing additional annexes to the certificate, they will be valid only upon presenting the certificate.
The next issuance of a certificate cancels previous edition.

DIRECTOR
Beata Pietrzyk, M.Sc.
Cracow, 25 May 2021
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