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SALINEN AUSTRIA AG
 

Steinkogelstraße 30, 4802 Ebensee

Hlavní obor činnosti: Zpracovatelský

Certifikát č.: 4-00941-2012

Shora uvedená akciová společnost má od 17.05.1999 platný smluvní vztah se společností Austria Bio
Garantie GmbH, která u ní na jeho základě vykonává kontrolní činnost. Na základě výsledků kontrol 
ze dne 16.05.2012 byla akciová společnost Salinen Austria AG certifikována podle níže uvedených
předpisů:

•  Nařízení (ES) č. 834/2007 a prováděcí nařízení v platném znění
•  Rakouský  potravinářský kodex kapitola A8 v platném znění 
Toto osvědčení bylo vystaveno na základě článku 29 odst. 1 Nařízení rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení
Komise (ES) č. 889/2008. Shora uvedená společnost podrobila své činnosti kontrole, při níž bylo zjiště-
no, že dodržuje požadavky obou těchto těchto nařízení Evropských společenství.

Společnost Austria Bio Garantie GmbH tímto potvrzuje, že níže uvedené výrobky smějí být podle shora 
uvedených norem uváděny do oběhu:

s odkazem "může být použit pro ekologickou/biologickou produkci podle Nařízení č. 834/2007 (ES) a  
č. 889/2008 (ES)"

Biosaxon přírodní sůl
Biosaxon minerální liz pro koně
Biosaxon minerální liz pro hovězí dobytek
Biosaxon minerální liz pro ovce
Biosaxon solný liz
Biosaxon krmná jodidovaná sůl
Biosaxon krmná nejodidovaná sůl
Equisal liz pro koně
Garant liz z alpské soli pro hovězí dobytek
Garant liz z alpské soli pro ovce
Inntaler - minerální liz
Inntaler - solný liz
Minerální liz Schaumann
Pegus liz pro koně
Sůl pro dobytek
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Austria Bio Garantie GmbH

Sídlo spol.: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld bei Wien

FN 78753 p, rejstříkový soud: Korneuburg, DVR-Nr.: 0921157

Číslo kontrolního místa: AT-BIO-301, www.abg.at

Podmínky pro udržení platnosti 
certifikátu po uvedené období:
a) výrobky musí i nadále odpovídat uvedeným normám
b) platný kontrolní vztah

Tento certifikát se vztahuje pouze 

na shora uvedené výrobky.

Tento certifikát je platný do 31.12.2013 .

Jednatel
DI Hans Matzenberger

Za oddělení
DI Herbert Pfabigan




