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Avtalsnummer:

Avtal om användning av lnhemska Trädgårdsprodukter rf:s kvalitetsmärke på förädlade
produkter
Framställare:

FO-nr:

Kontaktperson:

Kommun:

Adress:
Postnummer
och postort:

E-post adress:
Telefon:

Inhemska Trädgårdsprodukter rf (senare föreningen) ger framställaren (senare företaget) av förädlade produkter som nämns
ovan rätten att tillsvidare använda registrerat kvalitetsmärke / flaggmärket / hjärtbladsmärket (senare märket) i enlighet med
följande krav:
1. Företaget kan använda märket på produkter framställda av bär, frukt, grönsaker och svamp (senare frukt&grönt) enbart då
produktens frukt&grönt-råvara producerats (vuxit) i Finland.
2. Producerad frukt&grönt-råvara skall vara odlad med produktionsmetoder där man förbundit sig till miljöhänsyn samt
särskild omsorgsfullhet i användningen av växtskyddsmedel. Råvaran bör fylla Kvalitetsgårds riktlinjekraven, eller krav i
enlighet med ett av föreningen godkänt kvalitetssystem. Företaget skall ha de myndighetslov i skick som verksamheten
förutsätter.
3. Företaget skall förutsätta en bra och ändamålsenlig kvalitet av frukt&grönt-råvaran. Företaget förbinder sig i att i
framställningen av produkten noggrant efterfölja lagar och förordningar gällande tillsatsämnen, livsmedelshygienkrav och att
på allt sätt sörja för att produkten som framställs är trygg för konsumenten. I framställningen tillämpas egenkontroll i
enlighet med livsmedelslagen.
4. Den framställda produktens märkningar skall uppfylla myndighetskrav. Dessutom skall det på förpackningen framgå att
den använda frukt&grönt-råvaran är inhemsk.
5. Personer, som föreningen bemyndigat, har rätt att ta prover på produktens råvara, såväl ute på odlingarna som i lager och
på färdig vara. Företaget tillåter att tillsynsmyndigheter kan överlåta granskningsinformation till föreningen. Företaget skall
vid behov kunna påvisa att råvaran är inhemsk. Råvarans spårbarhet skall vara säkrad.
6. Företaget skall betala den årligen uppburna marknadsföringsavgiften.
7. Ifall företaget använder märket på produkter med otillräcklig kvalitet, utländska produkter, eller på annat sätt bryter detta
avtal, kan företaget på beslut av föreningen förlora rätten att använda märket.
8. Användning av märket utan sådant berättigande som följer av detta avtal eller annat intrång i varumärkesrätten leder till
straff- och ersättningsyrkanden om vilka stadgas i varumärkeslagen (7/64) och lagen om kollektivmärken (795/80).
Med min underskrift bekräftar jag att jag har bekantat mig med ovannämnda regler och förbinder mig att följa dem.
Ort och datum:

___/___20____
Packeriets representants signering och namnförtydligande

Paikka ja aika:

___/___20____
Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s representants signering
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