
Standard
,,Bez GMO"

Prohlášení dodavatele, vzor
dle Standardu ,,Bez GMo" o souladu s legislativou EU 1,829/2003 a

1830/2003 o geneticky modifikovaných organismech, pro:
potravinářské omocnésa a

Příloha č. 2

Název dodavatele: TREWlT s.r.o. lČ: 26276429
Miroslav Duda, CScI Telefon 732767t77

ulice a číslo Za Dvorem 305 E-mail trewit@trewit.cz
Město, 763 74ZlínŠtípa Země: Česká republika

že násled ukt a všech eholcl
Název produktu hny výrobky produkované pod registračním číslemVšec

alfa CZ8OO2t4 -I
Ev. číslo u:

cifikace uktu: lňkové minerálníkrmiva a lDo
Obsa složlcl

osvědčení Bez GMO" xNe Ano íslo osvědčení

scho ne

Poslední orga nismus(y)
ukce*

3

* Uvedte poslední organismu s schopný reprodukce pro všechny složkyproduktů, použité ve výrobě.
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2.

MO",
e-li ne složkabopotravina ,avipotr živočišnéhny o původu, o emnebyl požadovan casoVe om obbd uvedeném Veí,
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3. otravinářské s ocne él ézGMOžádné neboN u

K disPozici jsou dokladY o sPlnění poŽadavků v bodech 1 až 3 výše pro výše uvedený produkt, je dodržován Standard
"Bez genetické modifikace". Se zákazníkem je smluvně sjednáno, že budou ihned předány informace v případě, že totoprohlášení bude změněno nebo zrušeno.
Beru na vědomÍ, Že certifikaČní nebo licenční orgán může ověřit správnost tohoto prohlášení a odebrat vzorky pro
ověřovací analytický rozbor.
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