Autodeclaração sobre desperdícios ou resíduos para a produção de biocombustíveis ,
de acordo com a Diretiva 2009/28/CE
Ponto de origem:

____________________________________________________________

Endereço:

____________________________________________________________

Código postal, localidade: ____________________________________________________________
País:

____________________________________________________________

Destinatário:

____________________________________________________________

(Por favor assinale as caixas de seleção aplicáveis)
1.

Os desperdicios ou resíduos fornecidos consistem apenas em biomassa deﬁnida como a
fração biodegradável de produtos, desperdícios e resíduos de origem biológica da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), silvicultura e industrias relacionadas, incluindo
pescas e aquicultura, bem como a fração biodegradável de resíduos industriais e municipais.

2.

Os desperdícios ou resíduos fornecidos provêm da agricultura, silvicultura, pescas ou aquicultura (assinale a caixa para palha, por exemplo, mas não para glicerina em bruto ou óleo
alimentar usado).
Se a caixa anterior foi marcada (por exemplo para palha):
Os desperdícios ou resíduos preenchem os requisitos de sustentabilidade relacionados com
terrenos, estabelecidos no Art. 17 (3) a (6) da Diretiva 2009/28/CE.

3. O fornecimento consiste nos seguintes desperdícios ou resíduos*: Escolher A ou B

A LAMAS SEPARADORES DE GORDURA
______________________________________________________________________________
B FFA-OLEÍNA-ÁCIDOS GORDOS
______________________________________________________________________________
Enumere cada desperdício ou resíduo fornecido. Identiﬁque claramente cada um deles e indique
os códigos de desperdícios (se aplicável), de acordo com a relevante norma nacional sobre desperdícios - se for autorizado a fazê-lo. No caso de subprodutos animais, as respetivas categorias
de desperdícios devem ser declaradas de acordo com os Regulamentos (CE) N° 1774/2002 e N°
1069/2009.
4.

As normas aplicáveis para marcação e transporte, incluindo documentos comerciais, estão
cumpridas. Se houver certiﬁcados veterinários, deverão ser arquivados juntos aos documentos comerciais.

5.

Os respectivos desperdícios ou resíduos não são misturados com biomassa/desperdícios de
origem diferente.

6.

Está disponível documentação sobre as quantidades entregues.

Nota: Ao assinar esta autodeclaração, o signatário reconhece que os auditores dos organismos de
certiﬁcação, pessoal do sistema de certiﬁcação e inspetores de entidades nacionais (se aplicável)
podem examinar se os requisitos são atendidos conforme informado nesta autodeclaração.
___________________________
Local, data

___________________________
Assinatura

*Em caso em que tenha sido fornecido óleo alimentar usado (UCO), é obrigatorio indicar se o UCO deriva de
gorduras animais ou de óleos vegetais.
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