EUROOPAN YMPÄRISTÖMERKIN HAKEMUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 66/2010 MUKAISESTI
YMPÄRISTÖMERKINTÄ SUOMI OY
Urho Kekkosen katu 4-6 E
00100 HELSINKI

Päiväys

TIETOJA HAKIJASTA
Hakijan täydellinen nimi ja osoite



Hakija on

majoituspalvelua tarjoava yritys

Yhteyshenkilö



Sähköposti

Internetosoite

Puhelin

Y-tunnus

muu, mikä __________________

LASKUTUSTIEDOT
Laskutusosoite (jos muu kuin yläpuolella)

Yhteyshenkilö
Sähköposti

Puhelin

Muuta tietoa laskutuksesta: ff
TIETOJA HAKEMUKSESTA
Ensimmäinen hakemus

Luvan uusintahakemus

Laajennus-/muutoshakemus

Käyttöoikeuden peruutus

TIETOJA TOIMINNASTA
Tuoteryhmän numero 051
Majoitusliike tarjoaa asiakkaiden käyttöön myös

 ateriapalveluita
 vapaa-ajan- tai liikuntapalveluita
 viheralueita
 yksittäisiin tapahtumiin, kuten liiketapaamisiin, kokouksiin tai koulutustilaisuuksiin, tarkoitettuja tiloja
 leirintäalueella yhteiskäyttöön tarkoitettuja saniteettitiloja, pesu- ja keittomahdollisuutta tai tietopalveluita

Yöpymisen keskihinta _______________ €
Yöpymisvuorokausien määrä __________€
Jos yöpymisen keskihintaa ei ole saatavilla, voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa toiminnan arvioitu vuosittainen liikevaihto __________ €
HAKEMUSMAKSU
Hakemusmaksu laskutetaan erikseen hakemuksen saavuttua Ympäristömerkintään.
Hakemus voidaan hyväksyä vasta maksun saavuttua.
Jos hakemus hyväksytään, Ympäristömerkintä laskuttaa lain 832/2014 mukaisen vuosimaksun.
1.

Onko yrityksenne PK-yritys, Kyllä  tai mikroyritys? Kyllä  Jos on, niin toimittakaa näyttöä luokituksen perusteista.

2.

Haetteko alennusta kehitysmaan hakijayrityksenä? Kyllä  Jos haette, niin toimittakaa todisteet yrityksen alkuperästä.

3.

Haetteko maksualennusta EMAS tai ISO 14 001 sertifioituna yrityksenä? Kyllä  Jos haette, niin toimittakaa todisteet.

HAKIJAN SITOUMUS
Euroopan ympäristömerkin hakijana vakuutamme, että olemme lukeneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010,
29.11.2009 ja komission päätöksen, joka määrittelee tuoteryhmän myöntämisperusteet sekä standardisopimuksen, joka on allekirjoitettava
Euroopan ympäristömerkin haltijan ja toimivaltaisen elimen, Ympäristömerkintä Suomi Oy:n välillä.
Täten haemme Euroopan ympäristömerkin käyttöoikeutta hakemuksessa eritellylle palvelulle.
Jos hakemuksemme hyväksytään, lupaamme pitää palvelun yhdenpitävänä myöntämisperusteiden kanssa sekä lupaamme noudattaa
Euroopan ympäristömerkin käyttöä koskevan asetuksen artiklassa 9 ja 10 sekä sopimuksessa asetettuja rajoituksia ja ehtoja sopimuksen
voimassaoloaikana.
Vakuutamme, että hakemuksessa mainitut palvelut täyttävät niille asetetut ekologiset arviointiperusteet. Erityisesti vakuutamme, että palvelut
täyttävät yhteisön terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat viranomaisvaatimukset.
Lupaamme maksaa kaikki EU-ympäristömerkin käyttöoikeuteen liittyvät, EU-ympäristömerkkiasetuksen liitteen III mukaisesti lailla
EU-ympäristömerkistä (832/2014) vahvistetut maksut.

_________________________________________
Hakijan allekirjoitus
_________________________________________
Nimenselvennys
_________________________________________
Asema (yksilöi)

________________________________
Päiväys

