
IZJAVA
Št. izjave: 
286480-2019-OTH-ITA-DNV

Datum prvotne izdaje: 
5. april 2019

Veljavnost:
5. april 2019–5. april 2020

Potrjuje se, da je bila:

kvalificirana pojasnjevalna izjava (QES) z naslovom:

„Kvalificirana pojasnjevalna izjava 
znamke GRAN CEREALE o ogljični 
nevtralnosti v skladu s standardom 
PAS 2060“,
ki jo je izdala organizacija 

Barilla G. e. R. Fratelli S.p.A.: Via Mantova, 166 - 43122 Parma (PR) – Italija,

izdana 2. aprila 2019 zaradi  dokazovanja,  da so  izdelki  znamke Gran Cereale  (v nadaljevanju: predmet
standarda PAS 2060)  1. januarja 2019  dosegli  ogljično  nevtralnost  za  izhodiščno  obdobje,  ki  se  je  začelo
1. januarja 2018, končalo pa 31. decembra 2018, in zaveze k ohranjanju ogljične nevtralnosti pri vseh izdelkih
znamke Gran Cereale do vsaj 31. decembra 2019.

DNV GL je v skladu z mednarodnim standardom ISO 14064-3:2006 „Specifikacija z navodilom za vrednotenje
in preverjanje trditev o emisijah toplogrednih plinov“ preveril:

- metodologijo, ki jo je organizacija uporabila za določitev ogljičnega odtisa predmeta standarda PAS
2060 v izhodiščnem obdobju, kot je opisana v internem dokumentu z naslovom „Priročnik za postopek
glede okoljske deklaracije izdelka (EPD)“ z dne 20. decembra 2018;

- načrt zmanjšanja toplogrednih plinov, kot je opisan v dokumentu z naslovom „Ogljična nevtralnost
znamke Gran Cereale: Načrt ravnanja z ogljikom“ z dne 2. aprila 2019, ki  se nanaša na predmet
standarda PAS 2060;

- izravnavo preostanka emisij toplogrednih plinov (po načrtu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), ki
se nanaša na predmet standarda PAS 2060;

pri  čemer je  rezultat  preverjanja  pokazal,  da  zgoraj  navedena kvalificirana pojasnjevalna izjava izpolnjuje
zahteve mednarodnega standarda PAS 2060:2014 „Specifikacija za dokazovanje ogljične nevtralnosti“.

Kraj in datum:
Vimercate (MB), 5. april 2019

Za certifikacijski organ

[podpis]
Zeno Beltrami
predstavnik poslovodstva

 
Neizpolnjevanje pogojev iz certifikacijske pogodbe lahko razveljavi ta certifikat.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italija. Tel.: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance


