ANVÄNDNING AV CERTIFIKAT OCH
CERTIFIERINGSLOGOTYPE

Denna information beskriver hur Ni som kund får använda
certifikat och certifieringsmärke utfärdat av ProSanitas
ANVÄNDNING AV CERTIFIKAT
Certifikatsinnehavare har rätt att använda certifikat utfärdat av ProSanitas Certifiering AB i sin
verksamhet. Det skall klart framgå att certifieringen avser ett ledningssystem och inte en produkt.
Dessutom skall det tydligt framgå för vilken del av verksamheten certifikatet omfattar. Det får inte på
något sätt användas så att kund blir vilseledd eller så att det kan leda till missförstånd om certifieringens
omfattning.
Kund erhåller ett original per språk. Alla andra certifikat som tillhandahålls via ProSanitas märks med
kopia.

KOPIERING AV CERTIFIKAT
Certifikatet får enbart återges i sin helhet dvs. kopia på hela Certifikatet är tillåtet.
Certifikatet får kopieras i svartvitt eller i originalfärger.
Kopian eller återgivelse av certifikatet får inte vara mindre än att man kan utläsa ackrediteringslogotype
med certifieringsorganets nummer. Färgkopia eller annan form av kopiering av certifikat som kan
uppfattas som ett originaldokument skall märkas med kopia.
Annan användning av certifikatet än ovan angiven är ej tillåten utan ProSanitas godkännande.

ANVÄNDNING AV CERTIFIERINGSMÄRKE (LOGOTYPE)
Med certifieringsmärke avses ProSanitas certifieringsmärke och SWEDACs ackrediteringslogotype med
ackrediteringsnummer samt angivelse av standard för certifiering. Certifieringslogon skall alltid brukas i
sin helhet. Ackrediteringsmärket får användas enbart tillsammans med ProSanitas namn, märke eller
logotype. ProSanitas namn eller märke skall därvid placeras i nära anslutning till ackrediteringsmärket.
Ackrediteringsmärket får inte ges en dominerande placering eller storlek i förhållande till ProSanitas
namn eller märke.
Certifikatsinnehavare har rätt att använda certifieringsorganets certifieringsmärke i sin verksamhet, dock
ej som märke på produkter. Om uppdragsgivare vill använda certifieringsmärke på brevpapper, reklam,
skyltar och i sin marknadsföring skall det tydligt framgå för vilken del av verksamheten certifikatet
omfattar. Det får inte på något sätt användas så att kund blir vilseledd eller kan leda till missförstånd om
certifieringens omfattning.
Certifieringsmärket skall återges med hjälp av de tryckoriginal som ProSanitas tillhandahåller.

CERTIFIERINGSMÄRKE SKALL INTE:
- användas på produkter eller emballage eller förpackningar då det kan ge intryck av produktcertifiering.
(OBS! KRAV och EU-logotypen SKALL användas på produkter och emballage, se nedan.)
- användas på kalibreringsbevis som organisationen inte är ackrediterade för att utföra.
- användas på rapporter eller certifikat som kunden inte är ackrediterade för att utföra.
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ANVÄNDNING AV CERTIFIKAT OCH
CERTIFIERINGSLOGOTYPE
CERTIFIERINGSMÄRKE SKALL:
- alltid användas tillsammans med angivelse om standard för vilken certifieringen gäller

FÖLJANDE FÄRGER SKALL ANVÄNDAS I CERTIFIERINGSLOGOTYPEN:
- ProSanitas blå : PMS 301 U
- ProSanitas grön (basilikabladet): PMS 355 U

SWEDAC LOGOTYPE:
- får ej användas ensam utan endast i samband med ProSanitas certifieringsmärke, se nedan.
Mått för återgivelse av certifieringslogotype: minimum bredd 18 mm och höjd 18 mm.

ANVÄNDNING AV KRAVs MÄRKE (LOGOTYP)
Information om KRAVs logotype och om hur den får användas finns i KRAV-standarden kapitel 20,
www.krav.se. På hemsidan finns logotypen även för nedladdning.
Du ska använda EU-logotypen på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter som omfattas av
förordningen och är tillverkade i Sverige eller införda från annat EU land. Produkter av importerade
råvaror ska du också märka med EU:s nya logotyp. På produkter som du importerar från ett land utanför
EU och bara märker får du själv välja om du vill använda EU:s nya logotyp eller inte. För produkter från
fiske (kapitel 17 i KRAVs regler) och foder till sällskapsdjur (kapitel 11.5 i KRAVs regler) är det förbjudet
att använda den nya EU-logotypen. (EU)

ANVÄNDNING AV EU (LOGOTYP)
Information om märkning finns i avdelning IV, Märkning, artikel 23-26 i Rådets förordning (EG) nr
834/2007. Logotyp för nedladdning och ytterligare information finns via Livsmedelsverkets hemsida
www.livsmedelsverket.se. Se särskilt user_manual_logo_sv.pdf som finns att ladda ner där.
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ANVÄNDNING AV CERTIFIKAT OCH
CERTIFIERINGSLOGOTYPE
PROSANITAS KODNUMMER OCH PRODUKTIONSPLATS TILLSAMMANS MED EULOGTYPEN
När du använder den nya EU-logotypen ska du ange det kodnummer som hänvisar till ProSanitas
Certifiering i samma synfält som logotypen.
ProSanitas kodnummer är SE-EKO-07.
Produktionsplatsen för de ingredienser av jordbruksursprung som ingår i produkten ska du ange direkt
under kodnumret.
Du behöver inte ange produktionsplatsen för små mängder förutsatt att den totala mängden
ingredienser vars produktionsplats inte anges inte överstiger 2% av den totala vikten av råvaror av
jordbruksursprung. Använd följande begrepp:





”EU-jordbruk”, om jordbruksråvaran har producerats i EU
”Icke-EU-jordbruk”, om jordbruksråvaran har producerats i ett icke EU-land
”EU/icke-EU-jordbruk”, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i EU och en del har
producerats i ett icke EU-land
Du får byta ”EU” eller ”Icke-EU” mot ett specifikt land i det fall då alla de jordbruksråvaror som
produkten består av har producerats i det landet.
Ovan nämnda uppgifter, ”EU” eller ”Icke-EU”, ska i fråga om färg, bokstavsstorlek och bokstavstyp inte
förekomma i en mer framträdande form än produktens varubeteckning.
För produkter som säljs ”business to business” kan du ange kodnummer och namn på ditt
certifieringsorgan, producent eller marknadsförare samt ursprung på en följesedel så länge det inte kan
råda någon tvekan för läsaren att följesedeln hör till produkten.
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