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MARINE STEWARDSHIP COUNCIL INTERNATIONAL

FRITAGELSE AF ROYALTYGEBYR FOR
UAFHÆNGIGE RESTAURANTER

Introduktion
Restauranter, som ønsker at bruge MSC-mærket på menuer og hjemmesider, skal være
sporbarhedscertificerede, skal underskrive en miljømærkelicensaftale og betale årlige gebyr og
royaltygebyrer af deres køb af MSC-certificeret fisk og skaldyr.
Denne strukur blev imidlertid ikke udviklet med uafhængige restauranter for øje. De har ofte en lav
omsætning, og på grund af den begrænsede værdi af rapporteret inkøb af fisk og skaldyr, har MSCI
besluttet at fritage denne gruppe fra at betale 0,5 procent i royaltygebyr.
Regler for fritagelse af royaltygebyr for uafhængige restauranter
1. Royaltygebyret på 0,5 procent for brug af MSC-mærket frafalder kun for uafhængige restauranter.
Uafhængige restauranter defineres som følger:






Uafhængig
En juridisk enhed
Et køkken per restaurant
Ikke en del af en kæde
Al tilberedt mad spises enten på stedet eller tages med som take away.

2. Licenshaveren skal stadig afgive en årlig erklæring til MSCI med rapportering om indkøb per art af
fisk og skaldyr.
3. Det årlige gebyr skal stadig betales efter systemet nedenfor:
Indkøb af MSC-certificeret fisk og skaldyr
om året

Årligt gebyr

USD 0 - USD 200,000

USD 250

Mellem USD 200,001 og USD 500,000

USD 1,000

>USD 500,000

USD 2,000

4. Politikken træder i kraft fra den 1. april 2012
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Begrænset effekt af fritagelsen
Selvom MSCI giver afkald på royaltygebyret for brug af MSC-mærket hos uafhængige restauranter,
forbliver følgende krav:
a. Alle uafhængige restauranter skal have et gyldigt certifikat for MSC’s sporbarhedscertificering.
b. For at kvalificere sig, skal uafhængige restauranter lave en skriftlig forespørgsel, når de søger om
en licensaftale for brug af miljømærket.
c. Ansøgere skal kunne demonstrere, at de er uafhængige restautanter overfor MSCI.
d. MSCI forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt en given restaurant lever op til kravene for
denne undtagelse.
e. Alle MSCI’s politikker, procedurer og regler forbliver i kraft

Har du nogen spørgsmål, så kontakt venligst ecolabel@msc.org

Ansvarsfraskrivelse vedrørende oversættelse
Dette dokument er en oversættelse af den oprindelige, godkendte engelske version. I tilfælde af tvivl
eller tvistigheder som følge af upræcis oversættelse, skal den engelske version bruges som det officielle
MSC-dokument. MSC har det sidste ord med hensyn til alle sager vedrørende MSC-standarden og alle
tilhørende plandokumenter. Den engelske udgave kan hentes her: www.msc.org/documents/logo-use.
Oversat til dansk af Karoline Rahbek karoline.rahbek@msc.org.
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