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1.

2.

ЛІЦЕНЗІЙНА ТА СЕРТИФІКАЦІЙНА УГОДА
a)

«Ліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.» визначає права та обов’язки Секретаріату
GLOBALG.A.P. як координатора системи GLOBALG.A.P. та органу сертифікації (ОС) як незалежної організації
з проведення аудитів, перевірок, сертифікації та ліцензування в межах системи GLOBALG.A.P.

b)

«Ліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.» з оновленнями приймається та підписується ОС в якості
частини процедури набуття статусу уповноваженого органу сертифікації GLOBALG.A.P. та занесення до
переліку таких органів на веб-сайті GLOBALG.A.P.

c)

«Ліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.», «Субліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P."
та Загальні правила доповнюють одне одного. Уповноважені органи сертифікації GLOBALG.A.P. зобов’язані
дотримуватись вимог цих документів.

ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Затвердження органу сертифікації компанією GlobalG.A.P.
Попереднє затвердження

2.1.1.

ОС виконує зазначені нижче заходи перед проведенням будь-яких перевірок/аудитів від імені GLOBALG.A.P.,
виданням сертифікатів (акредитованих чи неакредитованих) GLOBALG.A.P. (Варіант 1, Варіант 2 або
еквівалентних) та до попереднього затвердження.

a)

(i)

ОС-заявник має зареєструватись в мережі «Екстранет» ОС GLOBALG.A.P. (http://cb.globalgap.org),
направити заповнений бланк заявки англійською мовою та сплатити збір за оцінку (відповідно до
останньої версії «Таблиці зборів GLOBALG.A.P.)» Секретаріату GLOBALG.A.P. за початок процедури
затвердження.

(ii)

Після отримання позитивного результату оцінки заявки та до попереднього затвердження ОС, що
звертається з заявкою, має виконати такі дії:
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b)

1.

Підписати «Угоду про ліцензію та сертифікацію GLOBALG.A.P.»

2.

Сплатити щорічний збір за видання ліцензії ОС (відповідно до останньої версії «Таблиці зборів
GLOBALG.A.P.»)

(iii)

Після попереднього затвердження і до проведення будь-яких перевірок або аудитів від імені
GLOBALG.A.P. ОС-заявник має виконати такі дії:

1.

Отримати доступ до Бази даних від Секретаріату GLOBALG.A.P.

2.

Зареєструвати всіх аудиторів та інспекторів в Базі даних GLOBALG.A.P.

3.

Забезпечити складання всіма аудиторами та інспекторами передбачених вимогами GLOBALG.A.P.
іспитів в режимі онлайн на знання Загальних положень, Контрольних точок та Критеріїв відповідності в
межах певного(их) під-модуля(ів).

4.

Сплатити збір за підготовку кожного зареєстрованого аудитора/інспектора відповідно до останньої
версії «Таблиці зборів GLOBALG.A.P.»

В якості умови для попереднього затвердження, ОС-заявник, який має намір здійснювати сертифікацію
виробників, передбачених Варіантом 1, зобов'язаний мати в штаті як мінімум одного інспектора (для перевірок
виробників) та одного аудитора (для Комітету з сертифікації), що склали необхідний іспит в режимі онлайн на
знання своєї сфери та модуля відповідно та Загальних положень.
ОС-заявники, які мають намір здійснювати сертифікацію груп виробників, передбачених Варіантом 2, або
виробників з декількома майданчиками та СМЯ, передбачених Варіантом 1, зобов'язані мати в штаті як
мінімум одного аудитора (для аудитів СМЯ) та другого аудитора (для Комітету з сертифікації), що склали
необхідний іспит в режимі онлайн на знання своєї сфери та модуля відповідно та пройшли підготовку в якості
аудиторів СМЯ в очному режимі.

c)

ОС має призначити Керівника з питань модулів GLOBALG.A.P. (відповідно до пункту 3.2 a)).

d)

ОС має призначити внутрішнього інструктора (відповідно до пункту 3.2 c)) та забезпечити проведення
внутрішнім інструктором підготовки (або зареєструватися для проведення такої підготовки) з питань, що
стосуються відповідної сфери діяльності.

e)

ОС, що має намір здійснювати сертифікацію еквівалентних стандартів, має надати докази згоди власника
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схеми або стандарту.
ОС звертаються до органу акредитації (ОА) стосовно акредитації відповідно до стандартів ISO/IEC 17065 у
відповідному модулі діяльності GLOBALG.A.P. та стосовно отримання затверджених модифікованих
контрольних переліків або стосовно акредитації у відповідній еквівалентній схемі (дивись «Правила
порівняльного аналізу на основі еквівалентних показників GLOBALG.A.P.»). Копія підтвердження звернення до
ОА направляється до Секретаріату GLOBALG.A.P.
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f)
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g)

Секретаріат GLOBALG.A.P. надає ОС, що отримали попереднє затвердження та раніше отримали
акредитацію ISO/IEC 17065, дозвіл на видання обмеженої кількості неакредитованих сертифікатів до
остаточного затвердження. Максимальна кількість виробників, яким може бути видано неакредитовані
сертифікати (Варіант 1, Варіант 2, а також Варіанти 3 та 4 за еквівалентними показниками) в межах однієї сфери
діяльності (вирощування рослин, тваринництво або аквакультура) – 20.
Приклад 1: Якщо ОС підконтрольна одна група виробників (Варіант 2) з 33 виробників, він може видати
неакредитовані сертифікати лише 20 з 33 виробників. ОС не має права видавати сертифікатів іншим
виробникам, що відносяться до Варіанту 1 або Варіанту 2, до отримання акредитації. Окрім того, ОС може
видати 20 сертифікатів Варіанту 1 20 окремим виробникам.
Приклад 2: ОС може видати неакредитований сертифікат Варіанту 2 групі виробників, що складається з 12
виробників, та 8 неакредитованих сертифікатів Варіанту 1 8 окремим виробникам (тобто не пов’язаним з
групою виробників Варіанту 2); всього – 20 виробників.
Приклад 3: Повноваження ОС поширюються на IFA ФО, IFA ДР, IFA СВ. 20 виробників (індивідуальних
виробників або членів групи Варіанту 2) можуть отримати неакредитовані сертифікати на IFA ФО, IFA ДР, та
20 виробників свинини можуть отримати неакредитовані сертифікати IFA СВ.

h)

Секретаріатом GLOBALG.A.P. встановлено положення про надання ОС з попереднім затвердженням, що
раніше не мали акредитації ISO/IEC 17065 та не отримали акредитації GLOBALG.A.P., дозволу на видання
обмеженої кількості неакредитованих сертифікатів протягом етапу звернення щодо отримання акредитації. Такі
ОС можуть звертатися стосовно отримання акредитації для отримання права видання сертифікатів лише
відповідно до порядку, передбаченого Варіантом 1, та лише в одній сфері діяльності (в початковий період). Після
отримання акредитації за Варіантом 1 такий ОС може звернутися щодо отримання акредитації в інших сферах
діяльності та/або акредитації за Варіантом 2. Максимальна кількість виробників, що можуть отримати
неакредитовані сертифікати Варіанту 1 (Варіанту 3 за еквівалентними показниками) в межах першої
затвердженої сфери діяльності – 5.

i)

Неакредитовані сертифікати мають відповідати встановленим вимогам до шаблонів сертифікатів та не мають
містити логотипів GLOBALG.A.P. та ОА.
Остаточне затвердження

2.1.2.
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ОС має виконати такі дії до видання акредитованих сертифікатів GLOBALG.A.P. або роботи з акредитованими додатками
GLOBALG.A.P. та до остаточного затвердження:
a)

ОС отримують акредитацію ISO/IEC 17065 протягом 6 місяців після дати попереднього затвердження. Цей строк
може бути продовжено на 6 місяців, якщо ОА доведе наявність вагомих підстав для такої затримки. ОС
повідомляє про наявність таких підстав до GLOBALG.A.P.

b)

Після отримання акредитації ОС направляє копію підтвердження акредитації до Секретаріату GLOBALG.A.P.

c)

У разі, якщо акредитацію не було надано протягом максимального строку в один рік, попереднє затвердження
може бути відкликано, при цьому дані про попереднє затвердження даного ОС буде видалено з веб-сайту
GLOBALG.A.P., та ОС буде позбавлено права видання сертифікатів GLOBALG.A.P., якщо ОС не доведе
наявність вагомих підстав для затримки. ОС має право повторно звернутися стосовно отримання попереднього
затвердження.

d)

В якості умови для остаточного затвердження ОС з попереднім затвердженням зобов'язаний мати в штаті як
мінімум одного внутрішнього інструктора (відповідно до пункту 3.2 c)), який пройшов необхідну підготовку у
відповідному модулі діяльності.

e)

ОС зобов’язані забезпечити реєстрацію всіх аудиторів та інспекторів в Базі даних GLOBALG.A.P.

f)

Зареєстровані аудитори та інспектори мають скласти передбачені вимогами GLOBALG.A.P. іспити в режимі
онлайн на знання Загальних положень, Контрольних точок та Критеріїв відповідності в межах їх під-модулів.
Іспити проводяться робочою мовою аудиторів та інспекторів.

g)

ОС, що мають намір здійснювати сертифікацію декількох майданчиків з СМЯ за Варіантом 2 або Варіантом 1,
зобов'язані мати в штаті як мінімум 2 аудиторів, що відповідають кваліфікаційним вимогам до аудиторів,
визначеним у Додатку III.2, в тому числі вимогам щодо проходження підготовки аудиторів СМЯ в очному режимі.

h)

ОС мають сплатити відповідний збір за підготовку кожного зареєстрованого аудитора/інспектора відповідно до
останньої версії «Таблиці зборів GLOBALG.A.P.»

i)

Лише після отримання ОС акредитації ISO/IEC 17065 у відповідному модулі діяльності GLOBALG.A.P. (або за
еквівалентними показниками) ОС може розміщувати торговельні марки / логотипи GLOBALG.A.P. на
сертифікатах відповідно до шаблонів сертифікатів GLOBALG.A.P., яких ОС має дотримуватись.
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2.2.

Розширення сфери діяльності, під-модулів, затверджених модифікованих Контрольних
переліків та Еквівалентних схем
a)

ОС, що отримали затвердження GLOBALG.A.P. та мають намір розширити сферу дії сертифікатів
GLOBALG.A.P., мають виконати всі кроки та відповідати всім вимогам, зазначеним в п. 2.1, та зобов'язані
звернутися з заявкою про акредитацію у новій сфері діяльності до укладення угоди про розширення сфери
діяльності зі стандартів GLOBALG.A.P., таких як PSS, HPSS, CFM, AMC, еквівалентні схеми тощо), а також
місцеві програми g.a.p. та Додатки GLOBALG.A.P. вважаються новими сферами діяльності.

b)

ОС, що отримали затвердження GLOBALG.A.P. та мають намір розширити свої модулі разом із певною
частиною сфери дії сертифікатів, зобов'язані мати в штаті як мінімум 1 інспектора або аудитора, що відповідає
окремим вимогам GLOBALG.A.P. до інспекторів або аудиторів в даній частині сфери діяльності (Додатки III.1
та III.2 відповідно). Заявка встановленої форми направляється до Секретаріату GLOBALG.A.P.
Для акредитації нового модуля ОС має звернутися із заявкою.

2.3.

c)

Необхідною умовою для надання права на діяльність в новій сфері або модулі діяльності (з наданням
попереднього затвердження) є наявність внутрішнього інструктора для проведення підготовки з питань нового
модуля. У разі відсутності можливості проведення підготовки ОС має зареєструватись для участі у наступному
курсі підготовки. Попереднє затвердження відкликається у разі невиконання ОС зобов’язання щодо
проходження внутрішньої підготовки або незадовільних результатів такої підготовки.

d)

ОС, що отримали затвердження GLOBALG.A.P. та мають намір отримати дозвіл на AMC або еквівалентну
схему (в межах своєї модуля або під-модуля) направляють відповідну заявку до Секретаріату GLOBALG.A.P.

Вимоги до органу акредитації
a)

Орган акредитації, до якого звертається із заявкою ОС, має бути учасником Багатосторонньої угоди про
взаємне визнання акредитації MLA IAF щодо сертифікації продуктів (Міжнародний форум з акредитації,
Багатостороння угода про визнання сертифікації продукту) у модулі діяльності GLOBALG.A.P. (рівні 4 та 5).
Окрім того, ОА має підписати “Меморандум про взаєморозуміння” з GLOBALG.A.P.

b)

В документі про акредитацію, виданому органом акредитації органу сертифікації, має бути чітко зазначено
таке:

c)

(i)

Під-модуль(-і) діяльності, на який(-і) поширюється акредитація, та/або затверджений Контрольний
перелік

(ii)

Нормативні документи GLOBALG.A.P. та їх версія

(iii)

Обмеження відповідно до Варіанту 1 (у разі наявності)

(iv)

Територіальні обмеження (у разі наявності)

Для початкової оцінки ОА GLOBALG.A.P. за існуючими модулями (Р, Т, А) необхідне безпосереднє
спостереження в межах кожного модуля, щодо якої подано заявку.
Приклад: Звернення ОС здійснюється одночасно стосовно акредитації за під-модулями ФО, ДР. ОА може
надати акредитацію для обох під-модулів на підставі результатів перевірки під-модуля ФО. Перевірка
під-модуля ДР проводиться пізніше протягом 4 років.
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d)

ОА надає акредитацію за Варіантом 2 (що включає акредитацію за Варіантом 1 стосовно діяльності на
декількох майданчиках з СМЯ) виключно якщо ОА було проведено як мінімум одну процедуру оцінки
проведення аудитів СМЯ, незалежно від модуля або під-модуля.
Приклад: Звернення ОС здійснюється одночасно стосовно акредитації за під-модулем ФО та акредитації
за модулем А (у т.ч. стосовно СМЯ). На підставі результатів проведення перевірки проведення аудиту
СМЯ під-модуля ФО ОА може надати акредитацію за Варіантом 2 стосовно обох сфер діяльності (у т.ч.
щодо діяльності на декількох майданчиках з СМЯ за Варіантом 1).

e)

Поширення акредитації на нові модулі діяльності, в рамках сфери, щодо якої отримано акредитацію,
здійснюється на підставі результатів оцінки компетенції персоналу, при цьому проведення повторної
безпосередньої перевірки не є обов’язковим. Еквівалентні схеми та стандарти AMC вважаються
еквівалентними під-модулями (для відповідного під-модуля).
Приклад: Звернення ОС здійснюється одночасно стосовно акредитації за під-модулем ФО та GAP – Нова
Зеландія за під-модулем ФО. ОА може прийняти рішення про спостереження за перевіркою за одним або
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обома стандартами, при цьому акредитація надається за обома стандартами. Це стосується також пунктів
c), d), e), та f).
f)

Під час виконання програми спостереження ОА проводить перевірку за всіма під-модулями протягом 4 років,
при цьому перевірка всіх модулів/під-модулів щороку не допускається. При виборі модулів перевірки слід
віддавати перевагу сертифікатам, виданим ОС за Варіантом 2 та за Варіантом 1 щодо діяльності на декількох
майданчиках з СМЯ. ОА має надати обґрунтування щодо збільшення кількості перевірок.
Приклад: У разі, якщо ОС має акредитацію щодо одного під-модуля (наприклад, під-модуль ФО), ОА після
початкового надання акредитації може проводити перевірки за під-модулем ФО один раз в 4 роки. У разі,
якщо ОС має акредитацію за під-модулем ФО та під-модулем СВ, ОА після початкового надання
акредитації може проводити 2 безпосередні перевірки (щодо під-модуля ФО та під-модуля СВ) один раз в
4 роки.

2.4.

g)

GLOBALG.A.P. надає ОА доступ до всіх записів (необхідних ОА) стосовно програми цілісності та системи
обробки скарг через мережу «Екстранет» ОА. ОА не менше ніж раз на рік перевіряє матеріали в мережі
Екстранет та приймає їх до уваги при проведенні оцінювальної діяльності. Органи акредитації запрошуються
для участі в оцінці цілісності, що проводиться GLOBALG.A.P.

h)

ОА може, на запит GLOBALG.A.P., направити останні результати та звіт про проведення оцінки в рамках
надання акредитації. У таких випадках про це необхідно повідомити ОС.

i)

ОА надає ОС, що звернувся з заявкою, підтвердження її отримання із зазначенням сфери та модуля.

Відкликання затвердження
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У разі звернення ОС стосовно розірвання «Ліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.» виконуються такі дії:

3.
3.1.

a)

ОС направляє запит про відкликання за встановленою формою до Секретаріату GLOBALG.A.P.

b)

ОС зобов’язаний повідомити всіх клієнтів про те, що повторна сертифікація проводиться іншим ОС.

c)

ОС не потрібно вносити зміни або оновлювати матеріали в Базі даних GLOBALG.A.P. У разі, якщо продукти не
визнано прийнятними для наступного циклу, після закінчення строку дії сертифікату новий ОС може прийняти
номер GLOBALG.A.P. виробників та провести повторну сертифікацію.

d)

Починаючи від визначеної дати, ОС втрачає доступ до Бази даних GLOBALG.A.P. та не може реєструвати
нових клієнтів або продовжувати строк дії їх сертифікатів.

e)

ОС має зв’язатися зі Службою підтримки клієнтів стосовно будь-яких змін (внесення змін до чинних
сертифікатів, зменшення строку дії сертифікату, зміни стосовно прав доступу виробників, зміни в основних
даних, скарги тощо).

f)

ОС має повідомити про це орган акредитації.

g)

ОС має бути зазначений на веб-сайті GLOBALG.A.P. до закінчення строку дії останнього виданого ним
сертифікату. Має бути зазначено, що ОС не має право укладати договори з виробниками або здійснювати їх
сертифікацію та зобов’язаний забезпечити відкликання затвердження GLOBALG.A.P. стосовно себе у
визначений строк.

h)

Питання щодо застосування розміру плати за ліцензію органу сертифікації в поточному та/або наступному році
та щодо необхідності додаткової підготовки вирішуються на розсуд GLOBALG.A.P.

ВИМОГИ ЩОДО СПІВПРАЦІ
Загальні вимоги
a)

Всі питання, зазначені в Загальних положеннях, включаються до робочого документа ОС стосовно проведення
сертифікації GLOBALG.A.P. за всіма модулями та під-модулями та затвердженими Контрольними переліками,
який надається органу акредитації для оцінки. Дана вимога стосовно затверджених Контрольних переліків
означає відповідність вимогам, що діють у відповідних під-модулях.

b)

ОС зобов’язаний сплачувати щорічний збір за ліцензію на сертифікацію та збір за сертифікацію.

c)

ОС несе відповідальність за інформування клієнтів, зареєстрованих в GLOBALG.A.P. щодо всіх змін, а також
щодо дати набрання чинності та пільгового періоду нових версій нормативних документів GLOBALG.A.P.
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d)

GLOBALG.A.P. має право брати участь (за умови попереднього повідомлення та за власний кошт) в перевірках
та аудитах, що проводяться ОС.

e)

Отримана GLOBALG.A.P. інформація, що стосується ОС та їх діяльності, у т.ч. дані щодо Програми цілісності
та системи обробки скарг, надається ОА шляхом розміщення в мережі «Екстранет» ОС для використання при
здійснені оцінки в рамках акредитації.

f)

Органи сертифікації зобов’язані негайно інформувати GLOBALG.A.P. щодо змін в складі їх персоналу, що
мають значення для управління модулем GLOBALG.A.P. (наприклад, зміна Керівника модулю, внутрішнього
інструктора тощо), а також щодо всіх змін, що можуть впливати на їх діяльність в якості незалежних ОС,
зокрема, відкликання акредитації або організаційних змін.

g)

Органи сертифікації зобов’язані забезпечувати активну співпрацю з GLOBALG.A.P. в процесі розгляду
скарг, пов’язаних з ОС або залученими ними виробниками.

3.2.

Підготовка та кваліфікація персоналу
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a)

Кожен орган сертифікації, затверджений Секретаріатом GLOBALG.A.P., призначає одну контактну особу
(Керівника модулю GLOBALG.A.P.), яка є представником ОС в Секретаріаті GLOBALG.A.P. Така особа
зобов'язана:
(i)

Вільно володіти англійською мовою

(ii)

Відповідати вимогам, встановленим для інспекторів GLOBALG.A.P. (дивись вимоги до інспекторів
GLOBALG.A.P. в Додатку III.1) в одному із затверджених під-модулів

(iii)

Надавати допомогу при здійсненні погодження Секретаріатом GLOBALG.A.P.

(iv)

Постійно працювати в ОС (прийняття на роботу виключно для даного випадку не допускається) та
брати участь в прийнятті робочих та/або управлінських рішень ОС

(v)

Забезпечувати повернення до Секретаріату GLOBALG.A.P. підписаних документів про отримання у
випадках, коли це необхідно

(vi)

Забезпечувати зв’язок та здійснювати
GLOBALG.A.P.

(vii)

Надавати відповіді на робочі запити GLOBALG.A.P., коли це необхідно. У разі відсутності на робочому
місці Керівника модулю GLOBALG.A.P. його обов’язки виконує призначена для цього особа.

(viii)

Розподіляти повідомлення, отримані від Секретаріату GLOBALG.A.P., між працівниками ОС,
залученими до діяльності GLOBALG.A.P., незалежно від країни.

(ix)

Брати участь в щорічній зустрічі Керівників модулів. Все вищезазначене входить до завдань ОС на рік.
У разі зміни Керівника модулю протягом року участь в зустрічі Керівників модулів за цей рік не є
обов’язковою. У разі відсутності Керівника модулю з медичних показників (наприклад, декретна
відпустка), ОС може направити до GLOBALG.A.P. іншого компетентного представника.

(x)

Посади Керівника модулю та внутрішнього інструктора може займати одна особа.

функції

адміністратора для

користувачів в системі

b)

Для проведення перевірок та аудитів GLOBALG.A.P. ОС залучає інспекторів та аудиторів, що відповідають
вимогам GLOBALG.A.P. (дивись Додатки III.1 та III.2 відповідно). Кожний інспектор/аудитор має відповідати
вимогам даного під-модуля (тобто направлення на аудит/перевірку 2 осіб, кожна з яких є частково
компетентною, не допускається).

c)

Всі ОС, яким надано остаточне затвердження, зобов'язані мати в штаті спеціально підготовленого відповідно
до під-модуля та версії (тобто IFA версії 5) внутрішнього інструктора, відповідального за забезпечення
відповідності всіх зареєстрованих аудиторів та інспекторів GLOBALG.A.P. вимогам, визначеним в Додатку III.1
та Додатку III.2. Така особа зобов'язана:
(i)

Скласти іспит на посаду внутрішнього інструктора ОС відповідно до під-модуля та версії. У разі
повторного незадовільного результату на іспиті така особа має повторно пройти внутрішній курс
підготовки ОС GLOBALG.A.P. та успішно скласти іспит.

(ii)

Постійно працювати в ОС (прийняття на роботу виключно для даного випадку не допускається).
Посади внутрішнього інструктора та Керівника модулю може займати одна особа. ОС може мати в
штаті декількох інструкторів для проведення підготовки стосовно різних стандартів або під-модулів.
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d)

(iii)

Відповідати, принаймні, кваліфікаційним вимогам інспектора по відповідному під-модулю

(iv)

Забезпечувати підготовку всіх аудиторів та інспекторів GLOBALG.A.P. (відповідно до GLOBALG.A.P.)

(v)

Пройти необхідну підготовку протягом 3 місяців у разі змін у персоналі. У разі недоцільності такої
підготовки така особа має протягом 3 місяців зареєструватись для проходження наступног о курсу
підготовки.

До проведення аудитів СМЯ (Варіант 2 або виробники з декількома майданчиками з СМЯ за Варіантом 1)
допускаються виключно аудитори, що відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним в Додатку III.2 (у т.ч.
щодо проходження підготовки аудиторів СМЯ в очному режимі).
Всі аудитори, що отримали затвердження за Версією 4 IFA, автоматично отримують дозвіл на проведення
аудитів СМЯ за Версією 5 після складання іспиту з питань СМЯ в режимі онлайн на своїй робочій мові. У разі,
якщо результати Програми цілісності сертифікації (CIPRO) показують низький рівень проведення аудитів,
відповідний аудитор має повторно пройти підготовку з питань СМЯ.

3.3.

e)

Кожен інспектор та аудитор зобов’язаний пройти онлайн-тести GLOBALG.A.P. (у т.ч. іспити з питань оновлень)
протягом 3 місяців після виходу таких тестів, за умови наявності таких тестів робочою мовою
інспектора/аудитора. Внутрішній інструктор зобов’язаний контролювати цілісність та повноту процесу. Нові
інспектори зобов’язані пройти онлайн-тести за відповідними під-модулями до їх затвердження на посаді. У
разі, якщо інспектор/аудитор працює на декілька ОС, проходження підготовки та складання іспиту в
онлайн-режимі за відповідним модулем діяльності здійснюється один раз, але інспектор/аудитор має
зареєструватися в кожному ОС, на який він працює. Внутрішні інструктори не зобов’язані складати іспит в
онлайн-режимі стосовно під-модуля, з яких вони склали іспит в процесі внутрішньої підготовки.

f)

GLOBALG.A.P. зберігає за собою право на власний розсуд звертатися щодо надання доказів кваліфікації
інспекторів та аудиторів, затверджених ОС. У разі, якщо ОС не може надати такі докази та/або інспектори та
аудитори не відповідають кваліфікаційним вимогам, GLOBALG.A.P. залишає за собою право заблокувати
таких осіб в Базі даних GLOBALG.A.P. та повідомити про це відповідний орган акредитації.

g)

ОС проводить безпосередню оцінку за правилами GLOBALG.A.P. та/або повторну перевірку стосовно кожного
інспектора/аудитора GLOBALG.A.P. як мінімум раз на 4 роки для перевірки їх компетентності.

h)

ОС здійснює перевірки, реєстрацію та нагляд за дотриманням кваліфікаційних вимог, встановлених для
інспекторів/аудиторів, у т.ч. вимог щодо початкової підготовки та підтримки рівня компетенції.

i)

ОС забезпечує функціонування системи перевірки компетенції та підготовки інспекторів та аудиторів. ОС
щорічну проводить внутрішню підготовку інспекторів/аудиторів. Дані про таку підготовку заносяться до
відповідних документів звітності.

j)

Після успішного складання іспиту внутрішні інструктори ОС, що співпрацюють з GLOBALG.A.P., можуть стати
уповноваженими інструкторами GLOBALG.A.P. Для цього необхідно подати окрему заявку. Такі внутрішні
інструктори не зобов'язані проходити додаткову підготовку або складати додаткові іспити. Перелік
уповноважених інструкторів розміщується на веб-сайті GLOBALG.A.P.

Обмін даними щодо сертифікації між органом сертифікації та GLOBALG.A.P.
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a)

b)

Мета полягає в забезпеченні можливості в будь-який момент та в будь-якому місці негайно отримати
інформацію про таке:
(i)

Поточний стан та хронологія станів

(ii)

Сертифіковані продукти, за

(iii)

Територією/об’ємом, стосовно

(iv)

Кожного окремого виробника (Суб'єкта господарювання), за

(v)

Всіма модулями та варіантами (стосовно кожного продукту), з

(vi)

Централізованим підтвердженням
підтвердження), та

(vii)

Дані щодо аудитів/перевірок та дотримання вимог

сертифікатів

учасниками

ринку

(онлайн

-

інструмент

Таким чином, обмін даними між ОС та GLOBALG.A.P. має забезпечувати:
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3.4.

4.

(i)

Видання сертифікату (у разі прийняття ОС відповідного рішення) тільки після зміни статусу продукту в
Базі даних GLOBALG.A.P. на «сертифіковано»

(ii)

Зміну статусу виробника в Базі даних GLOBALG.A.P. після введення санкцій на належний (час від
введення санкції до оновлення Бази даних не може перевищувати один робочий день)

(iii)

Оновлення статусу всіх інших виробників з метою забезпечення актуальності статусу виробника в Базі
даних GLOBALG.A.P.

(iv)

Можливість негайного доступу до інформації щодо аудитів та перевірок (у т.ч. незапланованих), а
також інформації щодо кожного сертифікату

Незалежність, неупередженість, конфіденційність та об’єктивність органу сертифікації
a)

Відповідно до ISO/IEC 17065, ОС, затверджені GLOBALG.A.P., зобов'язані мати належну організаційну
структуру для забезпечення розподілу видів діяльності, що можуть викликати конфлікт інтересів. Персонал ОС
має забезпечувати високий рівень професійної добросовісності, уникати комерційного, фінансового та
будь-якого іншого впливу на прийняття рішень та не має права здійснювати рекламну діяльність стосовно
будь-яких товарів або послуг під час проведення оцінки.

b)

ОС має застосовувати відповідні процедури для забезпечення неможливості проведення перевірок щодо
виробника (Варіант 1) одним інспектором протягом 4 років поспіль (незалежно від того, чи є перевірки/аудити
запланованими чи незапланованими). В групах аудиту, що працюють за Варіантом 2, має здійснюватись
ротація (один аудитор проводить аудити СМЯ однієї групи не більше ніж 4 роки поспіль). При цьому, зміна
інспекторів в групах аудиту не є обов’язковою.

c)

Конфіденційність: Інформація стосовно виробника, у т.ч. дані щодо продукції та виробничих процесів, звіти
про оцінку та пов’язана з цими питаннями документація, має статус конфіденційної (якщо інше не встановлено
законом). Не допускається передача інформації третім особам без попередньої згоди виробника, якщо інше не
встановлено Загальними положеннями або «Субліцензійною і сертифікаційною угодою GLOBALG.A.P.».

d)

ОС зобов’язаний вживати відповідних заходів для запобігання хабарництва та корупції на всіх організаційних
рівнях.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИРОБНИКІВ

Процедуру сертифікації GLOBALG.A.P. має бути чітко визначено в робочій документації ОС відповідно до Загальних
положень GLOBALG.A.P.
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4.1.

4.2.

Загальні положення
a)

Всі виробничі майданчики, що підлягають сертифікації, реєструються в Базі даних GLOBALG.A.P. (за
наявності доступу).

b)

Модуль, до якого відноситься продукт, пов’язано з місцем його виробництва. Продукти, що виробляються на
незареєстрованому майданчику, а також незареєстровані продукти, вирощені на зареєстрованому
майданчику, не підлягають сертифікації.

c)

Реєструватись для сертифікації виробничого процесу за правилами GLO BALG.A.P. можуть виключно
виробники або групи виробників.

d)

Зареєстрованим виробникам видаються сертифікати та субліцензії на виробничі майданчики, де здійснюється
виробництво (обробка, пакування) продуктів та на задекларовані продукти.

e)

Виключно законні власники сертифікатів (тобто Суб’єкти господарювання, зазначені в таких сертифікатах)
мають право посилатися на сертифікати GLOBALG.A.P. під час продажу продуктів. Члени групи виробників не
вважаються законними власниками сертифікатів. Відповідно, вони не мають права посилатись на сертифікат,
виданий групі, під час продажу продуктів від свого імені. Дані про всі продукти, продані без посилання на
сертифікат, заносяться до системи «балансу маси» групи.

Реєстрація виробників
a)

ОС та виробник зобов’язані прийняти «Умови доставки повідомлень», що передбачають зобов’язання ОС
підтверджувати прийняття офіційної заявки про (першу) реєстрацію протягом 28 календарних днів після
отримання унікального номера GLOBALG.A.P. з Бази даних GLOBALG.A.P.

b)

Кожен ОС зобов’язаний встановити детальну структуру оплати на підставі відповідних розмірів збору
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GLOBALG.A.P. та надати пояснення з цього приводу потенційним клієнтам. В рахунках-фактурах,
направлених ОС виробникам/групам виробників, та в документах, доданих до таких рахунків-фактур, мають
бути чітко зазначені розміри реєстраційного збору GLOBALG.A.P.
c)

ОС зобов’язаний пояснити потенційним клієнтам, що виплата відповідного збору GLOBALG.A.P. за перевірку
та сертифікацію не гарантує видання сертифікату.

d)

У разі, якщо виробник (група виробників) з раніше отриманим номером GLOBALG.A.P. звертається із заявкою
про реєстрацію, ОС має діяти відповідно до встановленої GLOBALG.A.P. процедури передання матеріалів між
органами сертифікації, визначеної в розділі 7 (дивись нижче).

e)

У разі, якщо виробник (група виробників) має намір почати роботу з іншим ОС, такий ОС зобов’язаний, в якості
першого етапу звернення, провести пошук в Базі даних GLOBALG.A.P. з метою перевірки статусу до вчинення
будь-яких дій.

f)

У разі, якщо виробник (група виробників) працює з декількома ОС, кожен ОС проводить перевірки (Варіант 1)
та аудити СМЯ (Варіант 1 (діяльність на декількох майданчиках з СМЯ) або Варіант 2) незалежно.

g)

(i)

У разі введення санкції одним ОС, всі інші ОС, що працюють з відповідним виробником або груп ою
виробників, зобов’язані передавати один одному інформацію щодо сфери діяльності та, за
можливістю, окремих деталей заходів, які мають бути вжиті всіма ОС.

(ii)

Інформування про введення санкцій всіх ОС, що працюють з відповідною юридичною особою,
відноситься до обов’язків виробника (або групи виробників), при цьому GLOBALG.A.P. може
повідомити про це безпосередньо ОС, яких це стосується.

(iii)

Повідомлення, що передаються між ОС, мають містити інформацію щодо всіх важливих деталей, при
цьому всі ОС зобов’язані дотримуватись вимог введеної санкції.

ОС зобов’язаний виконувати процедури щодо збору даних стосовно виробників, з якими він працює (зміни, що
стосуються виробничих майданчиків, включення/виключення виробників з групи).
Вимоги щодо реєстраційних даних

4.2.1.

ОС зобов’язаний:
a)

Заносити під час проведення реєстрації у відповідні документи всю інформацію, визначену в Загальних
положеннях (Частина I Додатку I.2 «Вимоги щодо реєстрації даних GLOBALG.A.P.»).

b)

Забезпечувати індивідуальну реєстрацію всіх виробників, затверджених СМЯ групи виробників та занесених
до внутрішнього реєстру групи виробників, в Базі даних GLOBALG.A.P. відповідно до вимог Частини І
Загальних положень, Додаток I.2. Дана інформація має підтримуватись в актуальному стані.

c)

Належним чином оновлювати матеріали в Базі даних GLOBALG.A.P., як зазначено в інформаційній системі
Бази даних GLOBALG.A.P. (wiki.globalgap.org). Дана інформація має регулярно оновлюватись у разі
відповідних змін. Оновлення здійснюється не пізніше повторного прийняття продуктів для наступного циклу
сертифікації та/або для повторної сертифікації.
Правила доступу до даних
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4.2.2.
a)

ОС зобов’язаний повідомляти виробника або групу виробників про «Правила доступу до даних», розміщені на
веб-сайті, та надавати відповідні пояснення.

b)

ОС зобов’язаний повідомляти виробника або групу виробників про будь-які зміни, внесені до «Правил доступу
до даних», та надавати відповідні пояснення.

c)

Права доступу до даних визначаються та підписуються виробником/групою виробників під час реєстрації в ОС.
Власник даних несе відповідальність за надання та визначення рівня прав доступу до даних. При цьому
власник даних може передати цю функцію іншим користувачам (наприклад, органу сертифікації).

d)

Захист даних: В межах системи GLOBALG.A.P. право на перегляд даних мають лише учасники системи (як
визначено вище) (наприклад, виробник, ОС, GLOBALG.A.P., учасники ринку, громадськість тощо). Окрім того,
виробник може передавати персональні дані комерційним партнерам, яким раніше виробником було надано
право на доступ до таких даних, або доручати третій особі передавати такі дані. Таке право доступу може бути
відкликане в будь-який момент. Доступ до персональних даних виробника після відкликання такого права є
незаконним та припиняється оператором бази даних відповідно до Федерального закону Німеччини про захист
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даних. дивись «Правила доступу до даних» на веб-сайті (www.globalgap.org).
GLOBALG.A.P. зберігає дані щодо історії сертифікації заявника/виробника в Базі даних не менше ніж 5 років.

e)

5.
5.1.

ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ
Варіант 1 Виробники
Дивись Розділ 5.1 Частини I Загальних положень.

5.1.1.

5.2.

Заплановані перевірки
(i)

ОС може поділити заплановану перевірку на 2 етапи: на майданчику та поза межами майданчика. Обидва
етапи проводяться одним аудитором/інспектором.

(ii)

Методика проведення оцінки поза межами майданчика затверджується ОС до її застосування та щороку
переглядається керівництвом.

(iii)

Перевірка поза межами майданчика проводиться не раніше ніж за 4 тижні до перевірки на майданчику. Така
перевірка передбачає перевірку документації, направленої виробником до ОС, до перевірки на майданчику.
ОС визначає дату, до якої виробник має надати документи для проведення перевірки поза межами
майданчика. Перевірка на майданчику має бути проведена протягом 28 днів після визначеної дати.

(iv)

До документації, що перевіряється ОС поза межами майданчика, відноситься така документація: самостійна
оцінка; «Декларація щодо політики з безпечності харчових продуктів»; оцінка ризиків; процедури, передбачені
Контрольними точками та Критеріями відповідності (КТКВ); план забезпечення ветеринарної безпеки;
програми аналізу (частота, параметри, місцезнаходження); звіти про аналіз; ліцензії; перелік
використовуваних ліків; перелік ЗЗР; докази акредитації лабораторії; сертифікати або звіти про перевірки
стосовно робіт за субпідрядниками; а також документи звітності щодо застосування ЗЗР/добрив/ліків.

(v)

Оцінка Контрольних точок поза межами майданчика заноситься до Контрольного переліку перевірки, з
розгорнутими коментарями стосовно окремих Контрольних точок. Коментарі надаються стосовно всіх
Основних Контрольних точок, а також Другорядних, що не застосовуються, якщо інше не визначено
«Керівництвом з методики перевірки».

(vi)

Дата, час та тривалість етапів на майданчику та поза межами майданчика в рамках кожної перевірки
заносяться інспектором до відповідних документів, що підписуються особою, щодо якої проводиться
перевірка.

(vii)

Етап на майданчику проводиться після технічної перевірки наданої виробником документації, з метою
перевірки інформації та виробничих процесів на майданчику, а також з метою перевірки за позиціями
Контрольного переліку, які не було перевірено поза межами майданчика.

(viii) У разі виявлення невідповідностей в процесі оцінювання (на майданчику та поза його межами), строк їх усунення
починається з моменту завершальної зустрічі на майданчику.
(ix)
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5.3.

Така система не скорочує загальну тривалість перевірки (дивись вимоги щодо тривалості перевірки за
правилами, що стосуються окремих сфер діяльності), але дозволяє більш ефективно використовувати час на
майданчику. Тривалість етапу на майданчику не може бути меншою, ніж 2 години.

Програма винагороди за участь у незапланованих перевірках
(i)

Всім виробникам пропонується приєднатися до Програми винагороди за участь у незапланованих перевірках.

(ii)

Для незапланованих перевірок діють такі умови: ОС може заздалегідь повідомити виробника про відвідування.
Повідомлення зазвичай направляється не раніше, ніж за 48 годин (2 робочі дні). У виняткових випадках, коли
запропонована дата є неприйнятною для виробника (у зв’язку з медичними або іншими поважними
причинами), виробник отримує ще одну можливість отримати повідомлення про незаплановану перевірку. У
разі незгоди з першою запропонованою датою виробник отримує письмове попередження. Виробник отримує
повторне повідомлення про відвідування за 48 годин. У разі неможливості відвідування у зв’язку з причинами,
що не відносяться до поважних, дія сертифікатів стосовно всіх продуктів призупиняється, а статус виробника
змінюється на початковий.
(дивись також п. 5.1.2.3 «Програма винагороди за участь у незапланованих перевірках» в Частині I Загальних
положень).
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5.4.

Варіант 2 Групи виробників та Варіант 1 Підприємства з кількома виробничими майданчиками,
які впровадили систему менеджменту якості (СМЯ)
Зовнішні аудити СМЯ стосовно Варіанту 2 Групи виробників та Варіанту 1 Підприємства з кількома
виробничими майданчиками, які впровадили СМЯ
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5.4.1.

a)

Процес оцінки включає відбір зразків компонентів з метою оцінки відповідності встановленим стандартам та
забезпечення можливості проведення сертифікації. Оцінці підлягає вся документація, майданчики, персонал
та виробничі процеси, зазначені групою або організацією з кількома майданчиками в якості залучених до
роботи СМЯ, як передбачено Частиною ІІ Загальних положень.

b)

Процес оцінки призначений для встановлення відповідності СМЯ та адміністративної структури відповідним
критеріям, а також відповідності внутрішніх процедур аудитів та перевірок виробників/виробничих майданчиків
вимогам схеми GLOBALG.A.P.

c)

Процес оцінки поділено на 2 етапи:
(i)

Аудит СМЯ

(ii)

Перевірка зразків від зареєстрованих виробників/виробничих майданчиків/майданчиків обробки
(дивись Частина І Загальних положень, п. 5.2)

d)

ОС зобов’язаний направити керівництву виробника план проведення аудиту до початку його проведення.

e)

Аудит СМЯ проводиться в центральному офісі/адміністративному центрі групи виробників або компанії з
декількома майданчиками та на центральному майданчику/майданчиках обробки продуктів.

f)

Процес оцінки за вимогами, передбаченими Частиною ІІ Загальних положень, має тривати як мінімум 6-8
годин, залежно від розміру групи виробників/компанії з декількома майданчиками та має включати в себе такі
заходи:
(i)

Вступна нарада з керівництвом

(ii)

Перевірка всієї відповідної документації

(iii)

Аналіз документів звітності

(iv)

Аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів та перевірок

(v)

Перевірка забезпечення «балансу маси»

(vi)

Обговорення/співбесіди з основними працівниками

(vii)

Заключна нарада з розглядом виявлених невідповідностей

g)

Оцінка кваліфікації внутрішніх інспекторів та аудиторів проводиться до першої сертифікації. Під час
подальших аудитів ОС проводить щорічну оцінку відповідності кваліфікаційним вимогам нових інспекторів та
аудиторів, а також має право проводити повторну перевірку матеріалів, що були предметом попередніх
перевірок.

h)

В рамках аудиту СМЯ результати зовнішніх та внутрішніх аудитів та перевірок підлягають порівнянню з метою
оцінки ефективності внутрішньої системи менеджменту заявника.

i)

Остаточний звіт та результати складаються після перевірки СМЯ та зразків від виробників/виробничих
майданчиків.
Етап поза межами майданчика

5.4.1.1.
(i)

ОС може поділити запланований аудит на 2 етапи: на майданчику та поза межами майданчика. Обидва етапи
проводяться одним аудитором.

(ii)

Методика проведення оцінки поза межами майданчика затверджується ОС до її застосування та щороку
переглядається керівництвом.

(iii)

Перевірка поза межами майданчика проводиться не раніше ніж за 4 тижні до перевірки на майданчику. Така
перевірка передбачає перевірку документації, направленої СМЯ до ОС, до початку проведення аудиту. ОС
визначає дату, до якої працівники СМЯ зобов'язані надати документи для проведення перевірки поза межами
майданчика. Перевірка на майданчику має бути проведена протягом 28 днів після визначеної дати.
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(iv)

До документації, що перевіряється ОС поза межами майданчика, відноситься така документація: Внутрішній
аудит; внутрішній реєстр затверджених виробників/виробничих майданчиків; «Декларація щодо політики з
безпечності харчових продуктів»; оцінка ризиків; процедури, передбачені Частиною ІІ Загальних положень;
система моніторингу залишків (частота, параметри, програма відбору зразків); звіти про аналіз залишків;
ліцензії; перелік використовуваних ліків; перелік засобів захисту рослин; докази акредитації лабораторії;
сертифікати або інспекційні звіти про перевірки субпідрядних робіт.

(v)

Оцінка вимог СМЯ поза межами майданчика заноситься до Контрольного переліку перевірки СМЯ, з
розгорнутими коментарями стосовно перевірених фактичних даних.

(vi)

Дата, час та тривалість етапів перевірки на майданчику та поза майданчиком в межах кожного аудиту
заносяться аудитором до відповідних документів.

(vii)

Етап перевірки на майданчику проводиться після технічного аналізу документації СМЯ, з метою перевірки
інформації та процесу роботи системи менеджменту на майданчику (внутрішні перевірки, простежуваність,
сегрегація та «баланс маси», центральні пункти з обробки продуктів тощо), а також з метою проведення аудиту
за позиціями Контрольного переліку СМЯ, які не було перевірено поза межами майданчика.

(viii) У разі виявлення невідповідностей в процесі оцінки (на майданчику та поза його межами), строк їх усунення
починається з моменту заключної наради на майданчику.
(ix)

5.4.2.

Зовнішня перевірка членів групи виробників та/або виробничих дільниць

5.4.2.1.

Щорічна перевірка:
a)

Остаточний відбір та повідомлення до СМЯ про те, які виробники/майданчики проходитимуть перевірку, як
правило, здійснюються ОС після аудиту СМЯ (до уваги беруться як етапи перевірки на майданчику так і етапи
перевірки поза межами майданчика), з використанням критеріїв на основі структури групи/компанії та
визначених у процедурі вибірки, яка ґрунтується на ризику. Час, впродовж якого надходить повідомлення,
зазвичай не перевищує 48 годин (2 робочі дні) на одного виробника.

b)

Органи сертифікації на основі виправданих критеріїв можуть збільшувати коефіцієнт перевірки загальної
кількості зареєстрованих виробників/виробничих майданчиків. Виробнича група/компанія-виробник має право
оскаржити таке рішення. Причини збільшення коефіцієнта можуть виникнути за однієї з таких причин:

c)
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Така система не скорочує загальну тривалість аудиту (дивись вимоги щодо тривалості аудиту в п. 5.4.1 f)), але
дозволяє більш ефективно використовувати час на майданчику. Тривалість етапу перевірки на майданчику не
може бути меншою, ніж 3 години.

(і)

Недотримання суттєвих вимог СМЯ та/або вимог до обробки продукції, що впливають на виконання
вимог виробника

(ii)

Скарги клієнтів; наприклад, на виявлення заборонених залишків пестицидів

(iii)

Значні невідповідності між звітами про внутрішній аудит/перевірку та висновками перевірки/аудиту ОС

(iv)

Потенційна необхідність визначити, чи є ця невідповідність структурною, чи ні

(v)

Кількість продукції

Виробники класифікуються за видами виробництва у межах відповідного модуля. Це можуть бути виробники,
основною діяльністю яких є, зокрема:
(і)

Тваринництво (тварини, яких тримають у приміщенні)

(ii)

Тваринництво (худоба, яку випасають) та вирощування рослин

(iii)

Вирощування культур у закритому ґрунті/тепличних культур

(iv)

Вирощування багаторічних культур

(v)

Розведення та вирощування прісноводних організмів (аквакультура)

(vi)

Розведення та вирощування морських організмів (аквакультура)
Приклад 1a: Якщо групу виробників (всього 64) перевіряють на відповідність стандарту GLOBALG.A.P.
для молочної продукції та все виробництво відбувається на відкритому полі, квадратний корінь числа
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усіх виробників (8) становитиме розмір вибірки.
Приклад 1b: Якщо ж у межах цієї групи з 64 виробників 16 виробляють молочну продукцію від тварин,
яких тримають у приміщенні, тоді квадратний корень цієї невеликої групи виробників (4) також буде
перевірено, оскільки вони займаються іншим типом виробництва. Квадратний корінь із 48 (64-16) та
квадратний корінь із 16 (4) означає, що загалом буде перевірено 7 + 4 = 11 виробників.
Приклад 2: Група налічує 96 виробників, зареєстрованих для проходження сертифікації GLOBALG.A.P.
в межах під-модуля «Фрукти та овочі». З цих 96 виробників:
-

43 вирощують яблука

-

10 вирощують яблука і помідори у теплицях

-

5 вирощують яблука і помідори в теплицях, а помідори – у відкритому ґрунті

-

Решта виробників вирощують моркву у відкритому ґрунті (38 виробників). Тобто:

-

58 виробників вирощують багаторічні культури (яблука)

-

15 виробників вирощують культури у закритому ґрунті (помідори у теплицях)

-

43 виробники вирощують урожай у відкритому ґрунті (помідори та морква). Наприклад,

58 = 8 виробники, що вирощують яблука
15 = 4 виробники, що вирощують помідори у теплицях
43 = 7 виробників, які вирощують культури у відкритому ґрунті
Під час перевірок, якщо ОС обирає виробника, який вирощує яблука та помідори у теплицях, і моркву
та/або помідори у відкритому ґрунті, інспектор охоплює всі 3 типи виробництва одночасно.
d)

Мінімальний розмір вибірки – це квадратний корінь від кількості зареєстрованих виробників за під-модулем та
типом виробництва. Якщо є десяткові знаки, квадратний корінь округляється вгору до наступного цілого числа.
Під час перевірки кожного з цих обраних виробників/майданчиків вся продукція має бути перевірена.

е)

Вибір виробників має на меті охопити всіх учасників/майданчики виробничої групи/компанії виробників
протягом усіх років з урахуванням факторів ризику, нових виробників та випадкового вибору. Якщо немає
конкретної причини (підвищений ризик, особливий статус учасника, кількість продукції, попередні результати
перевірки, учасник, який працює на кількох майданчиках тощо), подальша оцінка зазвичай не включає
виробників/майданчики, вже відібрані під час попередніх оцінок. Виробники, які переходять з однієї групи в
іншу, мають більш високу можливість бути включеними до вибірки виробників, обраних ОС.
Приклад 1: Заявник має 4 зареєстровані виробничі майданчики, а ОС, після аудиту СМЯ, встановлює
квадратний корінь як вибірку. Тому при цій первинній перевірці слід перевірити 2 майданчики (V4).
Приклад 2: Група налічує 64 виробника, з яких 48 потрібна сертифікація за під-модулем «Велика
рогата худоба та вівці», 25 потрібна сертифікація за під-модулем «Свійська птиця», а 9 потрібна
сертифікація за під-модулем «Фрукти та овочі». Мінімальний розмір вибірки, якщо враховувати кожен
модуль, становитиме V48 +  25 + 9 = 7 + 5 + 3 = 15 виробників, які будуть перевірені ОС зовнішньо.
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f)

Обсяг перевірок виробників, відібраних у вибірці, має бути повним. Це стосується:
-

Всієї продукції, зареєстрованої для сертифікації, яку вони вирощують
Усіх видів виробництва (дивись пункт d)
Усіх під-модулів, в яких вони зареєстровані

Перевірки учасників/майданчиків, де запроваджено більше одного типу або під-модуля виробництва,
вважаються однією перевіркою для кожного під-модуля або типу виробництва.
Приклад 1: Кілька типів виробництва:
Виробнича група налічує 53 виробника помідорів. 28 вирощують їх лише у теплицях, 17 вирощують
лише у відкритому ґрунті, 8 вирощують як у теплицях, так і у відкритому ґрунті.
Мінімальний розмір вибірки становитиме:
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-

У відкритому ґрунті: 17+8= 25=> =5 (мінімальна кількість виробників)

- Накритих: 28+8=36 => =6 (мінімальна кількість виробників)
Однак мінімальна загальна кількість виробників: 8 (53)
ВАЖЛИВО: Необхідно завжди враховувати критерії відбору виробників для перевірки, наведені в пункті f).
g)

У випадку, якщо учасник-виробник працює на майданчику, де запроваджено різні типи виробництва із СМЯ,
таку систему необхідно об’єднати із центральною СМЯ групи, оскільки для групи може бути лише одна СМЯ. У
випадках, якщо у групі існує майданчик, де запроваджено декілька типів виробництва, для розрахунку розміру
вибірки необхідно враховувати учасника-виробника, який володіє цими майданчиками, а не кількість його
майданчиків. ОС перевіряє кількість, що дорівнює квадратному кореню майданчиків цього учасника, у ході
зовнішнього аудиту, якщо цей учасник обраний як частина вибірки. Однак під час внутрішніх перевірок м ають
бути перевірені всі майданчики учасника-виробника.
Приклад: У групі з 25 виробників один виробник класифікується як виробник, у володінні якого є
декілька майданчиків (4) з різними типами виробництва, тож ОС перевірятиме 5 виробників
(квадратний корінь з 25). Якщо виробник, у володінні якого є декілька майданчиків з різними типами
виробництва, обраний одним із 5 виробників, будуть перевірені 2 (квадратний корінь з 4). Всього буде
перевірено 6 майданчиків у групі).
Наглядові перевірки виробників у Варіанті 2 та/або виробничих майданчиків у Варіанті 1 Підприємства з
кількома виробничими майданчиками:

5.4.2.2.
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5.5.

5.6.

a)

Щорічні перевірки та наглядові перевірки проводяться під час двох окремих візитів, інтервал між якими має
становити не менше 30 днів.

b)

Остаточний вибір та повідомлення СМЯ, яких виробників/які майданчики перевірятимуть, зазвичай не
перевищує 48 годин (2 робочих дні) на одного виробника.

Позапланові перевірки (лише Варіант 1) та аудити (лише СМЯ)
a)

Вибірка 10% не тільки враховує загальну кількість, але також має розраховуватись та здійснюватися на основі
оцінки ризиків та урахування таких факторів, як географія, законодавство (коли ОС охоплює декілька
юрисдикцій), тип врожаю, історія відповідності тощо.

b)

10% обчислюються за 12-місячний період. Кількість позапланових перевірок та аудитів за 12-місячний період
має відображати 10% сертифікатів, виданих без участі СМЯ та за участі СМЯ відповідно.

c)

10% розподіляються між країнами, де у ОС є власники сертифікату і він є представником країн.

d)

Розрахунок 10% виконується за сферою діяльності.

e)

Проводиться мінімум одна перевірка чи аудит на рік та для однієї сфери діяльності; тобто, якщо ОС має
сертифікованих ≤10 виробників у Варіанті 1, принаймні один виробник має бути перевірений, та/або якщо в ОС
є ≤10 власників сертифікатів у Варіанті 2, принаймні один підлягає аудиту щорічно.

f)

ОС, що мають лише одну сертифіковану групу виробників за Варіантом 2, мають проводити незапланований
аудит СМЯ принаймні кожні 2 роки.

g)

Оцінки програми можуть зараховуватися в кількість незапланованих перевірок чи аудитів на рік. ОС здійснює
подальше спостереження за невідповідностями, виявленими під час оцінки за програмою цілісності
сертифікації.

h)

Щорічні регулярні перевірки/аудити та незаплановані перевірки/аудити проводяться під час двох окремих
візитів з інтервалом не менше, ніж 30 днів.

Перевірка пунктів обробки продуктів (Варіант 2 та Варіант 1 Підприємства з кількома
виробничими майданчиками з СМЯ)
a)

ОС має перевіряти центральні пункти обробки продукції (тобто, менше одного пункту обробки продукції на
одного учасника виробничої групи/виробничого майданчика) за допомогою комбінованого Контрольного
переліку СМЯ та обробки продукції, наданого GLOBALG.A.P. Однак щодо модулю “Аквакультури” відбір
зразків з пункту обробки продукції неможливий.

b)

Якщо обробка продукції відбувається не централізовано, а на виробничих майданчиках кожного
члена-виробника, цей фактор враховується при визначенні вибірки виробників, що підлягають перевірці. У
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цьому випадку ОС використовує звичайний Контрольний перелік IFA на кожного виробника, у якого
проводиться перевірка.
c)

5.7.

6.
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6.1.

Для внутрішніх перевірок слід перевіряти кожний пункт обробки продукції.

Зовнішні перевірки та аудити затверджених Контрольних переліків (ЗКП)/Еквівалентних схем
a)

Порівняльний аналіз: Схема, що застосовується для порівняльного аналізу, оцінюється на еквівалентність
шляхом порівняння змісту та критеріїв ефективності зі стандартами GLOBALG.A.P. Для отримання додаткової
інформації дивись «Керівництво для проведення порівняльного аналізу».

b)

Правила модулю: Для ЗКП (затверджених контрольних переліків) GLOBALG.A.P. діють Загальні правила.
Для еквівалентних схем дивись Правила для відповідного під-модуля.

c)

Підтвердження результатів порівняльного аналізу: Після сертифікації окремий виробник/група виробників
стає власником сертифікату. Для підтвердження сертифікації всі юридичні особи мають бути зареєстровані в
Базі даних GLOBALG.A.P.

d)

ОС, затверджені GLOBALG.A.P.: Вся сертифікація, що проводиться в межах повного стандарту
порівняльного аналізу, має здійснюватися ОС, затвердженим GLOBALG.A.P. або відповідним власником
під-модулю.

e)

Періодичність: Під-модуль заявника має забезпечити перевірку виробників відповідно до правил для
Варіанту 1 та груп виробників/підприємств з кількома виробничими майданчиками з СМЯ, відповідно до
правил Варіанту 2.

ПРОЦЕДУРА СЕРТИФІКАЦІЇ
Загальні положення
a)

Особа, яка приймає рішення про сертифікацію, або принаймні один член Комітету із сертифікації ОС, мають
дотримуватися кваліфікації аудитора, встановленої у Додатку III.2 щодо сфери, для якої видається
сертифікат. Якщо рішення про сертифікацію пов’язане з Варіантом 1 і не включає СМЯ, в ОС має бути одна
особа з комітету з питань рішення щодо сертифікації, яка відповідає кваліфікації аудитора. Однак цій особі не
потрібно відвідувати та проходити професійне навчання аудитора СМЯ в очному режимі або мати 10-денний
досвід аудиту систем менеджменту.

b)

Кожен ОС несе відповідальність за подану інформацію: документація, що стосується процедур GLOBALG.A.P.
або клієнтів GLOBALG.A.P., має бути доступною ОА та GLOBALG.A.P. за запитом.

c)

У випадку Варіанту 1 Підприємства з кількома виробничими майданчиками без СМЯ, всі виробничі
майданчики, де виробляється зареєстрований продукт, мають бути перевірені до видачі сертифікату (якщо ні,
– це паралельне виробництво). У випадку Варіанту 1 Підприємства з кількома виробничими майданчиками із
СМЯ, правила додавання нових майданчиків наведені у Частині II 11 Загальних положень «Реєстрація
додаткових виробників або виробничих майданчиків у сертифікаті».

d)

Після завершення процесу оцінювання буде складено повний письмовий звіт, який підсумує проведену
оцінювальну діяльність (дата проведення перевірки, майданчики, що перевірялися, тривалість
перевірки/аудиту), надасть об’єктивні докази та інформацію про те, чи виробник або виробнича група
відповідають вимогам стандарту та, за можливості, перелічить усі виявлені порушення та/або невідповідності.

e)

На заключній нараді представник виробника/групи виробників має підписати або підтвердити результати
перевірки та аудиту (в тому числі, принаймні, обсяг перевірки/аудиту, результат відповідності для різних рівнів
Контрольних точок у %, перелік висновків та тривалість перевірки). Задокументоване або електронне
підтвердження від виробника еквівалентне «підпису» виробника.

f)

Відповідність помічається «Так» (для тих, що відповідають), «Ні» (для тих, що не відповідають) та «Н/З» (не
застосовується). Контрольні точки, позначені як «Ні Н/З», не можуть вважатися такими, що «не
застосовуються». У виняткових випадках, коли Контрольна точка не застосовується, відповідь повинна бути
надана як «Так» з чітким обґрунтуванням.

g)

Зауваження записуються відповідно до «Методів перевірки та керівництва з обґрунтування», щоб була
можливість переглянути журнал аудиту після перевірки, та він має містити подробиці щодо доказів, отриманих
під час перевірки. Якщо для певного модуля або стандарту не опубліковано «Методи перевірки та керівництва
з обґрунтування», необхідно обов’язково надавати коментарі до всіх відповідних, невідповідних та не
застосовуваних основних кроків, які потрібно зробити, та Контрольних точок СМЯ, а також для всіх
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невідповідних та таких, що не застосовуються другорядних обов’язкових Контрольних точок, які
перевіряються/де проводиться аудит у всіх зовнішніх перевірках/аудитах (ОС) та внутрішніх
перевірках/аудитах. Для проведення самооцінки (Варіант 1) обов’язково потрібно надати коментарі для всіх
невідповідних та не застосовуваних основних Контрольних точок для основних та другорядних кроків та
критеріїв відповідності. Зауваження та докази, наприклад, який документ(и) було відібрано в пробах, яких
працівників опитано тощо, мають стосуватися саме того майданчика та продукції, де проходила перевірка, та
бути включеними до Контрольного переліку, щоб гарантувати, що всі Контрольні точки були належним чином
оцінені для всіх застосованих майданчиків та продукції.
h)

Для груп виробників та виробників з кількома виробничими майданчиками із СМЯ, формат експертного звіту
базується на контрольному переліку СМЯ (дивись посилання www.globalgap.org). Експертний звіт є тим
підґрунтям, на базі якого може бути прийнято рішення про присвоєння групі сертифікату.

i)

Звіт ОС має містити:
(i)

Усі пункти, перелічені в розділі «Нотатки щодо перевірки» офіційного Контрольного переліку
GLOBALG.A.P.

(ii)

Сферу перевірки/аудиту: інформація про компанію, майданчик, пункт обробки продукції та інформацію
про продукцію відповідно до Додатку I.2. Продукція, виробнича площа/кількість, майданчики/учасники,
країна призначення, обробка, з або без урахування врожаю, обробка продукції відбувається в полі чи
приміщенні, або в обох місцях, стадо плідників чи молоді, придбані або ні, атрибути продукції (план
закупівлі/замовлення на поставку, вирощені у закритому/відкритому ґрунті, перший чи подальший
урожай) тощо.

(iii)

Розрахунок основних та другорядних кроків та рекомендованих Контрольних точок, а також відсотку
невідповідностей щодо другорядних кроків.

(iv)

Перелік порушень, невідповідностей та подальших дій. Сюди входить відповідне Контрольна точка,
спостереження за тим, що було порушено/де виникли невідповідності, докази невиконання вимоги,
термін виконання коригувальних дій, опис коригувальної дії виробником, посилання на об’єктивні докази
здійснення коригувальної дії, результат оцінки коригувальної дії (відкрита/закрита) та відповідні дати цих
дій.

(v)

Висновок про порушення/відсутність порушень

(vi)

Ім’я особи, що проводить сертифікацію/рецензента

j)

Етапи звітування, наприклад, попередній або остаточний. ОС може додатково визначати різні етапи звіту.
Повністю заповнений Контрольний перелік з перевірки/аудиту, в тому числі, всі застосовні Контрольні точки,
зауваження/обґрунтування для Контрольної точки (де це потрібно) та об’єктивні докази здійснення
коригувальних дій. Він не обов’язково є частиною підсумкового звіту, але має бути доступним на запит.

k)

Дата рішення про сертифікацію може бути зафіксована в інших документах/системі ОС, не обов’язково у звіті.

l)

Копії звіту, об’єктивні докази виконання коригувальних дій або повністю заповнений Контрольний перелік з
перевірки/аудиту надаються іншим сторонам лише у випадку, якщо заявник надає доступ за допомогою
письмового дозволу, за винятком регуляторних органів на їхній запит відповідно до чинного національного
законодавства та ОА та ОС.

m)

Звіт ОС (наприклад, звіт про аудит, звіт про коригувальні дії тощо) має бути захищений чи іншим чином
контролюватися з метою запобігання внесення несанкціонованих змін чи підробок перед розповсюдженням.

6.2.

Тривалість перевірки
a)

Звіт про перевірку має включати запис про тривалість перевірки.

b)

Достатня тривалість перевірки – це така тривалість, яка дозволить аудитору/інспектору провести зустріч з
керівництвом господарства (щоб повторно підтвердити сферу діяльності тощо), оглянути всі застосовні
Контрольні точки, перевірити всю продукцію сфери, де проводиться перевірка; відвідати всі місця
виробництва, зберігання, переробки та інші місця першорядного значення (наприклад, джерело води),
оглянути техніку, яка використовується, провести співбесіди з персоналом, провести оцінку записів, заповнити
Контрольний перелік з достатньою кількістю зауважень та подати результати виробнику одразу після
закінчення перевірки.

c)

Додаткові вимоги та вказівки щодо мінімальної тривалості перевірки представлені у відповідних правилах, що
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стосуються сфери діяльності.
Незаплановані перевірки (Варіант 1, без СМЯ):

6.2.1.

6.3.

a)

Тривалість незапланованих перевірок (Варіант 1) має тривати принаймні 2 години.

b)

ОС може використовувати Контрольний перелік для проведення незапланованих перевірок, коли він буде
доступним.

Невідповідності та санкції до виробника

дивись також Загальні положення, Частина I, 6.4 «Санкції».
a)

Необхідно дати оцінку всім виправленням та коригувальним діям; при цьому потрібно надати роз’яснення, які
свідчитимуть про те, чи вжиті заходи та докази є достатніми для закриття невідповідності.

b)

Докази закриття невідповідностей можуть бути надані у вигляді документального підтвердження та/або
фотодоказів, якщо це доречно. Докази подаються та надаються у розпорядження GLOBALG.A.P. за запитом.

c)

Можливі випадки, коли підтвердження закриття невідповідностей можливе лише у разі ще одного відвідування
майданчику. За необхідності можливе стягнення плати.

d)

Усі невідповідності СМЯ мають бути вирішені до моменту видачі сертифіката.

e)

Задовільні коригувальні дії мають бути виконані для досягнення рівня узгодження на виробництві та/або
виробничому майданчику до того, як сертифікат буде виданий групі або Суб’єкту господарювання.

f)

Скасування санкції: Термін дії санкції не закінчиться із закінченням циклу, а буде діяти з присвоєним їй
номером GLOBALG.A.P. до тих пір, поки невідповідність не буде закрита.
Відкрита невідповідність

6.3.1.

Статус «Відкрита невідповідність» не може бути наданий продуктам виробників - учасників груп.

6.4.
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7.

Вимоги до паперових сертифікатів
a)

Після позитивного рішення про сертифікацію ОС видає сертифікат відповідно до останньої версії шаблону
сертифікату GLOBALG.A.P.

b)

Паперовий сертифікат може бути виданий лише на основі інформації, наявної на той час у базі даних
GLOBALG.A.P. для даного унікального номеру GLOBALG.A.P.

c)

Перелік усіх виробників, виробничих майданчиків та пунктів обробки продукції, яких стосується сертифікат,
наводиться у додатку, зазначеному у сертифікаті. ОС постійно оновлює цей список.

d)

ОС GLOBALG.A.P. або їх супідрядні сторони можуть надавати сповіщення, яке не є сертифікатом, а пов’язане
зі статусом виробника (зареєстрований, у нього проведено перевірку тощо), тож, зрозуміло, що це не
сертифікат, і воно містить таке речення: Фактичний статус GLOBALG.A.P. цього виробника завжди можна
дізнатися за посиланням: www.globalgap.org/search.

ПЕРЕХІД МІЖ ОРГАНАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
a)

У цьому пункті наводиться інформація стосовно дій у тому разі, якщо виробники, знайдені в Базі даних
GLOBALG.A.P., переходять від користування послугами одного ОС, затвердженого GLOBALG.A.P., [далі – ОС,
що змінюється] до користування послугами іншого ОС, затвердженого GLOBALG.A.P. [далі – ОС, що приймає].
Мета такого переходу – забезпечити підтримку цілісності сертифікатів GLOBALG.A.P., виданих одним ОС, та
гарантувати, що архівні дані виробника в GLOBALG.A.P. розглядатимуться в процесі перегляду при укладанні
договору з ОС GLOBALG.A.P.

b)

Такими є мінімальні вимоги до переходу виробників, знайдених у базі даних GLOBALG.A.P. (і, де це можливо,
їхніх відповідних сертифікатів) між ОС, які працюють з GLOBALG.A.P. ОС можуть впроваджувати процедури
або проводити дії, які є більш суворими, ніж ті, що містяться в цьому документі, за умови, що с вобода
виробника чи виробничої групи у виборі ОС не є незаконно або несправедливо обмеженою.

c)

Тільки виробники та групи виробників, зареєстровані у Базі даних, можуть змінювати ОС. Усі виробники
спочатку мають вирішити питання будь-яких невирішених санкцій, перш ніж вони матимуть змогу здійснити
перехід до нового ОС. У випадку, якщо санкціонований виробник хоче змінити ОС, а цикл сертифікації вже
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закінчився, як виняток, ОС, що змінюється, може скасувати невідповідність сертифікату з простроченим
терміном дії без доказів проведення коригувальних дій. Але у цьому випадку ОС, що змінюється, має
переконатися, що ОС, що приймає, повною мірою усвідомлює причини невідповідності.
d)

Сертифікат
ОС, що приймає
діє 12 місяців
ОС, що приймає, має зберегти існуючий номер
GLOBALG.A.P.
виробника
або групи виробників, що
здійснюють перехід. Подвійна реєстрація заборонена (тобто один виробник або група виробників може мати
лише один номер GLOBALG.A.P., навіть якщо той самий виробник або група виробників пов’язані з більш ніж
одним ОС).

e)

ОС, що приймає, має закрити процес реєстрації, в тому числі укласти Субліцензійну та сертифікаційну угоду з
виробником/групою виробників до прийняття трансферу. Перехід виробників між ОС може відбуватися, коли
термін дії сертифікату виробника або групи виробників закінчився, а також якщо між виробником та ОС, що
змінюється, не укладений договір про надання послуг.

f)

Виробник або група виробників подають заявку на сертифікацію на наступний цикл до іншої ОС (ОС, що
приймає).

g)

ОС, що змінюється, може скоротити термін дії виданого сертифіката.

h)
Якщо «Дата прийняття» (підписання «Субліцензійної і сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.») і «Дата аудиту»
матимуть місце після дати закінчення терміну дії сертифікату, виданого ОС, що змінюється, то в цей період виробник
не матиме дійсного сертифіката.

Якщо ж «Дата прийняття» (підписання «Субліцензійної і сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.») а, можливо, і
«Дата аудиту» мають місце до дати закінчення терміну дії сертифікату, виданого ОС, що змінюється, то
рішення про сертифікацію набирає чинності лише після закінчення терміну дії сертифікату. У цьому випадку
цикл сертифікації виробника залишиться незмінним.

j)

ОС, що змінюється, несе відповідальність за видачу сертифіката до закінчення терміну дії сертифіката.
Виробник може підписати «Субліцензійну і сертифікаційну угоду GLOBALG.A.P.» з ОС, що приймає, в той час,
як у нього підписаний договір з ОС, що змінюється. Укладення «Субліцензійної і сертифікаційної угоди
GLOBALG.A.P.» є обов’язковим для ОС, що приймає, лише після того, як ОС, що змінюється, ввів номер
GLOBALG.A.P. виробника у Базу даних GLOBALG.A.P.

k)

Якщо під час дії сертифікату, виданого ОС, що змінюється, ОС, що приймає, виявить невідповідності, не
закриті через 28 днів, ОС, що приймає, інформує ОС, що змінюється, про виявлені невідповідності, щоб він міг
вжити відповідних подальших дій.
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i)

Примітка 1: Якщо рішення про сертифікацію буде прийнято після закінчення терміну дії сертифікату, виданого ОС, що
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змінюється, навіть якщо «Дати прийняття» та аудит мали місце до дати закінчення терміну дії, настане період, коли виробник
не матиме дійсного сертифіката.
Примітка 2: У разі здійснення переходу реєстрація продукції у Базі даних може бути не завершена до початку перевірки, і
рішення про сертифікацію може бути не прийняте протягом 28 днів.

8.
8.1.

САНКЦІЇ ЩОДО ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ
Загальні правила
a)

Рада GLOBALG.A.P. визначає представлені в даному розділі типи та рівні санкцій.

b)

Звернення щодо санкції, запропонованої Секретаріатом GLOBALG.A.P. або Комітетом з нагляду за цілісністю
(ISC; дивись нижче), будуть надані протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення про санкції. ISC або
Секретаріат GLOBALG.A.P. оцінює звернення. Друге звернення проти повторно підтвердженої санкції ISC
супроводжується арбітражною процедурою, відповідно до «Ліцензійної та сертифікаційної угоди
GLOBALG.A.P.» та Угоди про систему еквівалентної сертифікації власника.

c)

GLOBALG.A.P. створює Комітет з нагляду за цілісністю (ISC), який приймає рішення щодо санкцій, визначених
у цьому документі, на основі індивідуального підходу.

d)

ISC складається з:
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e)

(i)

3 постійних членів та 2 заступників

(ii)

Представника Секретаріату GLOBALG.A.P., який може брати участь у засіданнях ISC

(iii)

Представника органів акредитації, який може брати участь як незалежний спостерігач

(iv)

Спостерігача з державного сектору, який може брати участь, але без права голосу

(v)

Представника відповідного рівнозначного власника схеми, запрошеного ISC

ISC може вдатися до будь-якої з таких дій:
(I)

Видати санкції, як визначено в розділі 9.3 цього документа

(ii)

Вимагати додаткових/спеціальних оцінок цілісності ОС

iii)

Приймати рішення щодо сплати санкціонованим ОС витрат на оцінку або відвідування для повторної
оцінки. Вартість будь-якого візиту для оцінки та необхідний час подорожі становить 1000 євро на день,
в тому числі витрати на поїздку. Якщо плановий візит за планом має перевищити 3 дні, його має
затвердити ISC.

(iv)

Накладати штрафи

(V)

Вимагати від ОС відшкодування витрат, безпосередньо пов’язаних із процесом розслідування та
санкціонування конкретного випадку. Підрахунок суми витрат виконується Секретаріатом
GLOBALG.A.P.

(vi)

Сповіщати Секретаріат GLOBALG.A.P. про необхідність скасування договору із відповідним ОС

(vii) Вимагати, щоб конкретні інспектори/аудитори, які не виконували свої обов’язки відповідно до Загальних
положень GLOBALG.A.P., повторно склали онлайн-іспит у присутності представника Секретаріату
GLOBALG.A.P. ОС покриває додатковий збір на іспит та інші витрати.
(viii)

Вимагати, щоб конкретні інспектори/аудитори пройшли затверджений навчальний курс GLOBALG.A.P.
ОС сплачує за участь, іспити та покриває інші витрати.

(ix)

ISC може безпосередньо призупинити діяльність інспектора/аудитора ОС на основі результатів однієї
або декількох оцінок добросовісності та заборонити такій особі здійснювати будь-яку перевірку/аудит у
системі GLOBALG.A.P.

f)
За замовчуванням санкції застосовуються до всього ОС. ISC може обмежити санкції до модулів, під-модулів
або лише для географічного району.
g)

Етапи санкцій 1-5 (дивись розділ 9.3 нижче) не обов’язково мають бути послідовними (наприклад, ОС після
отримання першого попередження через неповні записи у базі даних може отримати “Червону картку” та
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негайно перейти до заходу 4 через результат програми цілісності сертифікації).

8.2.

h)

Про санкції буде повідомлено відповідний орган акредитації та, де це може бути застосовано, власника
еквівалентної системи сертифікації (ACSO) або власника затвердженого Контрольного переліку (AMC).

i)

У разі призупинення діяльності ОА або ОС, які втратили акредитацію через інші обставини, ОС не може
видавати нові сертифікати. У рішенні ISC слід враховувати причину призупинення, щоб визначити, чи
сертифікати, видані цим ОС, ще дійсні, і розглянути питання про видачу “Червоної картки”.

j)

ACSO може звернутися до GLOBALG.A.P. із запитом щодо проведення додаткової оцінки добросовісності
окрім вже ініційованих GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. може стягувати окремий збір за ці додаткові оцінки.

Типи порушень

2 типи невідповідностей, які можуть призвести до санкцій щодо ОС.
Порушення договірних зобов’язань

8.2.1.

Про порушення договірних зобов’язань йдеться у випадку, якщо діяльність ОС не відповідає договорам, підписаним ним із
GLOBALG.A.P. Така діяльність може включати, але не обмежуватися:
a)

Некоректне або неправдиве повідомлення про сертифікацію та використання логотипу GLOBALG.A.P.

b)

Відмова від підписання «Ліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.» та прийняття будь-яких
поправок після періоду, встановленого Секретаріатом GLOBALG.A.P.

c)

Нехтування оплатою будь-яких зборів, впроваджених GLOBALG.A.P. (наприклад, ліцензійний збір ОС, плата
за навчання, ліцензійний збір на сертифікацію, реєстраційний збір для виробника)

d)

Непідтвердження акредитації протягом встановлених періодів під час затвердження ОС

e)

Підтвердження факту шахрайства

f)

Втрату акредитації (на основі рішення ОА)
Порушення вимог Стандарту чи Загальних положень

8.2.2.
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a)

b)

Про порушення вимог Стандарту чи Загальних положень йдеться у тому випадку, якщо діяльність ОС не
відповідає правилам, викладеним у Загальних положеннях, або ОС інтерпретують Контрольні точки та
Критерії відповідності не відповідно до правил GLOBALG.A.P. Приклади таких порушень включають, але не
обмежуються ними:
(i)

Відмову від участі у щорічних обов’язкових тренінгах для ОС

(ii)

Не дотримання вимог онлайн навчання

(iii)

Неповне або несвоєчасне завантаження даних про сертифікацію

(iv)

Надання ненадійних даних про реєстрацію та аудит

(v)

Ненадання відповіді на офіційні запити та/або скарги GLOBALG.A.P.

(vi)

Підтверджений факт шахрайства

(vii)

Відмову від застосування затверджених Керівних принципів Національної технічної робочої групи
(НТРГ), якщо така відмова не обґрунтована та про неї не повідомлено до Секретаріату GLOBALG.A.P.

(viii)

Конфлікт інтересів (наприклад, надання консультацій та сертифікація)

(ix)

Затримка у введенні або незастосування санкцій до виробника

(x)

Неналежна внутрішня підготовка

(xi)

Невиконання обсягу зовнішніх перевірок

(xii)

Недотримання експлуатаційних вимог та термінів для ОС, наприклад, ненадання відповіді на
коригувальні дії або затримка видачі сертифікатів

Секретаріат GLOBALG.A.P., відповідний ОА та ISC GLOBALG.A.P. несуть відповідальність за усунення цих
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типів невідповідностей.

9.

ПРОГРАМА ЦІЛІСНОСТІ (IPRO)

Програма цілісності складається з двох базових компонентів:
a)

Програма цілісності бренду (BIPRO) (наприклад, питання, які узгоджені у договорі, база даних, використання
логотипу, адміністративні вимоги, управління скаргами тощо)

b)

Програма цілісності сертифікації (CIPRO) (наприклад, перевірка, аудит або сертифікація діяльності ОС тощо)

Санкційні процедури проілюстровані у блок-схемі наприкінці документа.

9.1.

Програма цілісності бренду (BIPRO)

Наступні порушення стосуються Програми цілісності бренду:

9.2.

a)

Порушення, як вони визначаються у пункті 8.2. ISC може вимагати негайної оцінки діяльності ОС, наприклад, у
разі «підтвердженого факту шахрайства» (пункт 8.2.2a (vi))

b)

Повторна неповна або відсутня реєстрація у Базі даних GLOBALG.A.P., як визначено у розділі 9.3 «Санкційні
заходи для органів сертифікації»

c)

Будь-який прострочений рахунок-фактура, прийнятий ОС, який не був погашений протягом 3 місяців після
другого письмового попередження Секретаріату GLOBALG.A.P., призведе до отримання “Червоної картки” та,
нарешті, до провадження заходів, передбачених заходом 5, – розірвання договору.

d)

Неповні або неправильні записи до бази даних та/або виданих сертифікатів

e)

Рівень санкцій, отриманий із записів бази даних, буде встановлений (анульований) у випадку, якщо ОС не
перевищить поріг (5 номерів GLOBALG.A.P. або 1% від загальної кількості номерів GLOBALG.A.P.,
зареєстрованих в ОС, залежно від того, що більше) протягом 12 місяців після закінчення дії останньої санкції
або після початку процесу моніторингу.

Програма цілісності сертифікації (СIPRO)

Програма цілісності сертифікації ґрунтується на ризиках і складається з двох видів оцінок:
a)

Адміністративні оцінки для перевірки результатів сертифікації ОС

b)

Оцінки виробників або оцінки спостерігачів ОС для контролю результатів перевірки та аудиту ОС
Експертна оцінка та класифікація результатів оцінювання
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9.2.1.
a)

Кожна оцінка фіксується в експертному звіті про програму цілісності сертифікації. Представник кожного
майданчику, що оцінюється (виробник, група виробників або адміністративні приміщення ОС), підписує звіт про
оцінку.

b)

Кожний експертний звіт про програму цілісності сертифікації надсилається до ОС, до органу акредитації та,
коли це може бути застосовано, до ECSO/AMCO. Органам акредитації рекомендується використовувати їх в
якості вихідних даних для своєї наступної оцінки. ОС та ECSO/AMCO мають використовувати ці звіти як
зворотній зв’язок з керівництвом для свого постійного вдосконалення.

c)

Докази, наведені в одному або декількох класифікованих експертних звітах про програму цілісності
сертифікації, та неспроможність ОС продемонструвати поліпшення попередніх оцінок служать підґрунтям,
щоб GLOBALG.A.P. запропонувала ISC провести загальну класифікацію діяльності ОС. ОС буде
проінформований про запропоновану класифікацію діяльності та буде мати можливість відповісти у письмовій
заяві протягом 14 (чотирнадцяти) днів після отримання такого повідомлення. GLOBALG.A.P повідомляє
відповідному ОА та, де це може бути застосовано, ECSO/AMCO.

d)

Прийняття рішень ISC базується на всіх наступних пунктах:
(I)

Індивідуальні експертні звіти, представлені Секретаріатом GLOBALG.A.P. з урахуванням усіх
попередніх оцінок

(ii)

Пропонована класифікація діяльності від GLOBALG.A.P.

(iii) Письмове повідомлення ОС (відгуки)
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9.2.1.1.

e)

Експертні звіти, що подаються до ISC, є анонімними та не мають розкривати назву залученого(-их) ОС.

f)

Секретаріат GLOBALG.A.P. може вимагати резюме заходів подальшого контролю, але не обов’язково
вимагати коригувальний план дій у кожному конкретному випадку.

g)

Якщо представник ОС присутній і приймає висновки оцінювання, оцінювач цілісності може вирішити, що ОС
може забронювати цю оцінку цілісності як незаплановану перевірку/аудит за правилом 10%.

h)

Очікується, що ОС буде слідкувати за результатами оцінки цілісності та гарантувати, що виробник
відповідатиме вимогам сертифікації.
Класифікація
Класифікація № 1
(i) Визначення:
Неприйнятна діяльність, що ставить під сумнів загальну компетенцію ОС: Виявлені серйозні порушення
правил GLOBALG.A.P. або еквівалентного стандарту. Серед них, зокрема, присутні об’єктивні докази:
•

Умисного та/або неодноразового прояву незнання або недбалості щодо норм GLOBALG.A.P.
або еквівалентного стандарту

•

Неправильного використання ліцензії GLOBALG.A.P. або еквівалентного стандарту

•

Одного або кількох серйозних технічних збоїв в процесі перевірки/аудиту

•

Великої кількості незначних технічних збоїв в процесі перевірки/аудиту

•

Встановленого факту шахрайства

(ii) Порядок дій
a)

Можна запланувати проведення подальшої оцінки з метою визначити, чи це був поодинокий інцидент,
чи загальний спосіб роботи, але єдина оцінка може також віднести ОС до класифікації №1.

b)

ОС негайно подається на розгляд ISC і він вносить виправлення/пропонує коригувальні дії у
сільськогосподарських підприємствах та на рівні ОС.

c)

ОС повідомляє про негайне усунення ним зауважень до Секретаріату GLOBALG.A.P. та, де це може
бути застосовано, до ECSO/AMCO.

Класифікація № 2
(i) Визначення:
a)

Дуже низька ефективність діяльності, яка передбачає застосування ОС серйозних та негайних заходів
з покращення: Ряд оцінок викликає серйозні сумніви та занепокоєння.

b)

Підозрюється умисна безгосподарність, але об’єктивних доказів шахрайства не знайдено. Фактична
(тобто не тільки потенційна, але й реально наявна) небезпека для харчових продуктів не була
визначена під час перевірки/аудиту.
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(ii) Порядок дій
a)

ОС негайно перевіряє виправлення/коригувальні дії на рівні сільськогосподарського підприємства.

b)

Нові оцінки (повторні оцінки) мають плануватися для перевірки ефективності коригувальних заходів
протягом не більше, ніж 10 місяців.

c)

ОС виноситься на розгляд ISC.

d)

ОС має бути негайно поданий на розгляд ISC у будь-яких випадках, коли ОС не виявив потенційний
ризик безпечності харчових продуктів.

Класифікація № 3
(i) Визначення:
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Недостатньо ефективна діяльність, що вимагає від ОС підвищення ефективності та здійснення заходів щодо
вдосконалення. Результат ряду оцінок викликає певні занепокоєння.
(ii) Порядок дій
a)

Нові оцінки (повторні оцінки) мають плануватися для перевірки ефективності коригувальних заходів
протягом не більше, ніж 15 місяців.

b)

Якщо поліпшення не спостерігається, ОС виноситься на розгляд ISC.

Класифікація № 4
Діяльність ОС є прийнятною. Систематичних та серйозних невідповідностей не виявлено. Виявлен о кілька
випадків, які не впливають на цілісність процесу. ОС демонструє хороші показники. Конкретних переоцінок не
планується, але ОС залишається частиною програми випадкового дослідження і може отримати подальші
оцінки цілісності.
Класифікація № 5
Хороші показники, ніяких інцидентів виявлено не було. ОС продемонстрував високий рівень впровадження
вимог GLOBALG.A.P. Плануванню наступних оцінок надається низький пріоритет, але ОС залишається
частиною програми випадкового дослідження і може отримати подальші оцінки цілісності.

9.3.

Санкційні заходи щодо органів сертифікації
a)

Відповідно до інформації, викладеної у таблиці 9.3, санкції застосовуються до всіх ОС за порушення правил та
у випадках, коли спостерігається невідповідність (подібна до тих, що наведені в пункті 8.2.2).

b)

Штраф має залежати від тяжкості порушення або періодичності порушень.

c)

GLOBALG.A.P., відповідний орган акредитації та власник еквівалентного стандарту тісно співпрацюють з ISC.

Таблиця 9.3 Санкційні заходи у випадку порушень з боку органу сертифікації

Санкційні заходи
Захід 1 Перше попередження

Орган, який приймає рішення
Секретаріат GLOBALG.A.P. та/або Комітет з нагляду за цілісністю
(Інформація для ОА)

Захід 2 Друге попередження

Секретаріат GLOBALG.A.P. та/або Комітет з нагляду за цілісністю
(Інформація для ОА)

Захід 3 Жовта картка

Комітет з нагляду за цілісністю
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(Інформація для ОА та опублікована на веб-сайті GLOBALG.A.P.)
Захід 4 Червона картка

Комітет з нагляду за цілісністю

Захід 5 Скасування договору

(Інформація для ОА та опублікована на веб-сайті GLOBALG.A.P. ОС
заборонено (повторно) видавати нові сертифікати до подальшого
повідомлення)
Запропоновано Комітетом з нагляду за цілісністю
(Інформація для ОА та опублікована на веб-сайті GLOBALG.A.P.
Скасування «Ліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.»)

* Примітка: Санкційні заходи 1-5 не обов’язково мають виконуватися у зазначеній послідовності.
9.3.1.

Захід 1 – Перше попередження
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a)

За рішенням ISC або Секретаріату GLOBALG.A.P. Перше попередження, пов’язане з порушенням програмі
цілісності бренду, може супроводжуватися другим попередженням без схвалення ISC.

b)

Перше попередження може бути видано у разі:

c)

Якщо виявляються порушення стандартних правил, визначених у Загальних положеннях

(ii)

Якщо ОС не реагує на письмові запити Секретаріату GLOBALG.A.P. або не надає на них відповіді

(iii)

Якщо кількість неповних або неправильних записів до бази даних та/або виданих сертифікатів досягла
5 номерів GLOBALG.A.P. або 1% від загальної кількості номерів GLOBALG.A.P., зареєстрованих в ОС,
залежно від того, що більше

ОС сплачує (частково або повністю) за кількість днів повторної оцінки, запропонованих ISC.
Захід 2 – Друге попередження

9.3.2.
a)

За рішенням ISC або Секретаріату GLOBALG.A.P.

b)

2-е попередження може бути видане:

c)

(i)

Якщо перше попередження не було закрите після зазначеного терміну

(ii)

Якщо ОС не реагує на повторні письмові запити Секретаріату GLOBALG.A.P або не надає на них
відповіді

(iii)

Якщо кількість неповних або неправильних записів до бази даних та/або виданих сертифікатів знову
досягла 5 номерів GLOBALG.A.P. або 1% від загальної кількості номерів GLOBALG.A.P.,
зареєстрованих в ОС, залежно від того, що більше

ОС сплачує (частково або повністю) за кількість днів повторної оцінки, запропонованих ISC.
Захід 3 – Жовта картка

9.3.3.
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(i)

a)

Рішення виноситься ISC, а впроваджується Секретаріатом GLOBALG.A.P. Жовта картка публікується на
веб-сайті GLOBALG.A.P., а учасники GLOBALG.A.P. інформуються про це.

b)

ISC може скасувати “Жовту картку” після того, як Секретаріат GLOBALG.A.P. перевірить ефективність
удосконалення під час однієї чи кількох верифікаційних (повторних) оцінок та визнає її задовільною.

c)

ОС сплачує (частково або повністю) за кількість днів повторної оцінки, запропонованих ISC.

d)

“Жовту картку” можна видавати:
(i)

За період, коли ОС здійснює заходи щодо вдосконалення за результатами оцінки програми цілісності
сертифікації. Строки вдосконалення визначаються ISC, але вони не можуть перевищувати 12 місяців.
GLOBALG.A.P. планує подальшу оцінку для проведення оцінки вдосконалення.

(ii)

Якщо покращення, які спостерігаються при повторній оцінці, є недостатніми

(iii)

Якщо немає жодної реакції на письмові запити Секретаріату GLOBALG.A.P. після заходу 2 – Другого
попередження

(iv)

Якщо після заходу 2 – Другого попередження кількість неповних або неправильних записів до бази
даних та/або виданих сертифікатів знову досягає 5 номерів GLOBALG.A.P. або 1% від загальної
кількості номерів GLOBALG.A.P., зареєстрованих у ОС, залежно від того, що більше.

Захід 4 – Червона картка

9.3.4.
a)

Рішення виноситься ISC, а впроваджується Секретаріатом GLOBALG.A.P. “Червона картка” публікується на
веб-сайті GLOBALG.A.P., а учасники GLOBALG.A.P. інформуються про це.

b)

Вводиться тимчасова повна або часткова заборона використання ліцензії GLOBALG.A.P., тобто ОС не має
права видавати нові або переоформляти сертифікати до подальшого повідомлення.

c)

ISC може скасувати цю санкцію лише у разі можливості переконатися у надійності роботи ОС

d)

ОС оплачує верифікаційні (повторні) оцінки.
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e)

“Червона картка” може бути видана (неповний список):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

f)

Якщо результати ОС не показують достатнього покращення під час подальших повторних оцінок
Якщо “Жовта картка” не була закрита після зазначеного терміну
Якщо ОА відкликав акредитацію
Якщо після заходу 3 – “Жовта картка”, кількість неповних або неправильних записів до бази даних та/або
виданих сертифікатів знову досягає 5 номерів GLOBALG.A.P. або 1% від загальної кількості
зареєстрованих номерів GLOBALG.A.P. під ОС, залежно від того, що вище.

ОС, якому видано “Червону картку”, повідомляє (шляхом направлення листа) всіх своїх виробників про право
вимагати від ОС анулювання «Субліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.» протягом 5 робочих днів
після втрати затвердження GLOBALG.A.P. На вимогу виробника ОС має дозволяти та сприяти переходу
виробника в інший ОС. У разі невиконання ОС даної вимоги, GLOBALG.A.P. інформує виробників,
використовуючи контактні дані, зареєстровані в Базі даних GLOBALG.A.P. та вносить номер GLOBALG.A.P. до
Бази даних GLOBALG.A.P. на запит виробника щодо початку роботи з іншим ОС.
Захід 5 – Скасування договору

9.3.5.
a)

Розгляд та вирішення питання проводиться ISC, виконання рішення покладається на Секретаріат
GLOBALG.A.P. Скасування договору публікується на веб-сайті GLOBALG.A.P. а учасники GLOBALG.A.P.
інформуються про це.

b)

Скасування «Ліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.» встановлюється щонайменше на 2 роки.

c)

ECSO несе відповідальність за виконання цієї санкції щодо ОС, що керують еквівалентною схемою
GLOBALG.A.P.

d)

ОС, який втратив своє затвердження GLOBALG.A.P. повідомляє (за допомогою письмового листа) всіх його
виробників про право вимагати від ОС анулювати «Субліцензійну і сертифікаційну угоду GLOBALG.A.P.
протягом 5 робочих днів після втрати затвердження GLOBALG.A.P. На вимогу виробника ОС має дозволяти та
сприяти переходу виробника в інший ОС. У разі невиконання ОС даної вимоги, GLOBALG.A.P. інформує
виробників, використовуючи контактні дані, зареєстровані в Базі даних GLOBALG.A.P. та вносить номер
GLOBALG.A.P. до Бази даних GLOBALG.A.P. на запит виробника щодо початку роботи з іншим ОС.

e)

Скасування договору може відбуватися у таких випадках (неповний перелік):
У випадках перевіреного шахрайства

(ii)

Якщо санкція Червоної картки не може бути скасована після погодженого терміну

(iii)

Банкрутство

(iv)

Втрата акредитації
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(i)
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Блок-схема, що ілюструє процедуру санкціонування програми цілісності
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(BIPRO = Програма цілісності бренду, CIPRO = Програма цілісності сертифікації)
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ДОДАТОК III.1: КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ІНСПЕКТОРІВ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ GLOBALG.A.P.
(ВАРІАНТИ 1 ТА 3)
1.

ІНСПЕКТОР ПІД-МОДУЛЮ GLOBALG.A.P.
a)

2.

3.
3.1.

Інспектори зможуть перевіряти під-модулі на рівні сільськогосподарських підприємств після того, як ОС
перевірить фактичні докази (як описано нижче) їх кваліфікації та досвіду щодо кожного під-модулю.

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОСВІТИ ТА ДОСВІДУ РОБОТИ
a)

Принаймні диплом про здобуття вищої освіти за спеціальністю у галузі, пов’язаній з модулями сертифікації
(Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури) або його еквівалент (мінімальна тривалість курсу 2
роки) з дисциплін, що стосується модулей сертифікації (Рослинництво та/або Тваринництво та/або
Аквакультури)
ТА
Щонайменше 2-річний досвід, накопичений після закінчення отримання вищої освіти, і загальний 3-річний
досвід роботи в сільськогосподарській галузі
АБО

b)

Диплом про здобуття вищої освіти з мінімальною тривалістю 2 роки у галузі що пов’язана з виробництвом та
переробкою харчової продукції
ТА
Щонайменше 4-річний досвід роботи у галузі або в якості працівника сільськогосподарського підприємства/
виробничого майданчику, або на посаді, що пов’язана з технічним керуванням виробництвом у галузі, що
відповідає під-модулю сертифікації (Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури).

ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Підготовка інспектора

Одноденний практичний курс для інспекторів з питань основних принципів проведення інспекцій.

3.2.

Безпечність харчових продуктів, Навчання G.A.P. та досвід роботи
a)

Навчання принципам НАССР або як частина формальної освіти, або шляхом успішного проходження
офіційного курсу, заснованого на принципах Кодексу Аліментаріус (формальний курс може бути внутрішнім
навчанням з боку ОС). Мінімальна тривалість навчання має становити 8 годин. Тривалість та зміст вказуються
на наявних для цієї вимоги доказах (сертифікат курсу, свідоцтва про навчання, включені до формальної освіти
тощо). Тривалість курсу для інспекторів, затверджених лише до під-модулів ДР та СМ, може бути коротшою.

b)

Навчання з гігієни поводження з харчовими продуктами або як частина офіційної освіти, або шляхом успішного
проходження офіційного курсу (формальний курс може бути внутрішнім навчанням з боку ОС). Офіційна
тривалість курсу має бути не менше 8 годин. Тривалість та зміст вказуються на наявних для цієї вимоги
доказах (сертифікат курсу, свідоцтва про навчання, включені до формальної освіти тощо). Курс навчання гігієні
поводження з харчовими продуктами має охоплювати: управління майданчиками, водою, добривами,
обладнанням, засобами та особистою гігієною, а також включає практичні приклади. Уже затверджені
інспектори мають перехідний рік після публікації Версії 5 IFA GLOBALG.A.P., щоб завершити цю підготовку.
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Обидва навчання за пунктами a) та b) можна проводити разом в одному формальному курсі (мінімальна
тривалість 16 годин).
Курс гігієни поводження з харчовими продуктами не потрібен для інспекторів пів-модулів Квіти та декоративні
рослини та / або Садивний (посадковий) матеріал.
c)

GLOBALG.A.P. онлайн навчання з успішним завершенням усіх онлайн тестів у тому числі за відповідними
оновленнями протягом 3 місяців після виходу на робочій мові інспектора.

d)

Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів (GFSI): «Екзамен на знання первинного
виробництва» (коли він доступний), або через GLOBALG.A.P. або будь-який інший визнаний GFSI
постачальник іспитів.

e)

Для модулю Рослинництво: Навчання щодо захисту рослин, підготовки добрив та IPM, або як частина
формальної освіти, або через успішне проходження офіційного курсу. Специфічне навчання з вирощування
хмелю для під-модулю Хміль.

f)

Для модулів Тваринництво та Аквакультури: Базова підготовка з питань ветеринарної медицини та
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тваринництва, у т.ч. з питань охорони здоров’я та добробуту тварин.
g)

Для модулю Аквакультури: Основний досвід у харчовій обробці (для перевірки А 12 та А 13) та навчання
оцінці ризиків у соціальній практиці GLOBALG.A.P. (відповідно до «Загальних положень оцінки ризиків у
соціальній практиці GLOBALG.A.P.»).

h)

Необхідний досвід має включати роботу у відповідному модулі, можливо, буде отриманий одночасно для
більш ніж одного модулю та / або під-модулю / групи відповідно до таблиці нижче:

Якщо інспектор має 3 або більше років
досвіду роботи з:

Можна перевіряти такі під-модулі / групи:

ФО

ФО, КМЗ, ДР, СМ, Чай, (Хм після навчання)

ДР

ДР, СМ, Чай

КМЗ

КМЗ, ДР, СМ, Чай, Хм

СМ

СМ, ДР, (Хм після навчання)

Чай

Чай, СМ, ДР (Хм після навчання)

Хм

Хм, КМЗ

Жуйні тварини ВРХ, МВ, ЯЛ

ВРХ, МВ, ЯЛ

Св

Св

СП

СП, Інд

Інд

Інд, СП

Рибницькі господарства

Рибницькі господарства, Ракоподібні, Молюски

Ракоподібні

Рибницькі господарства, Ракоподібні, Молюски

Молюски

Молюски

ВКК

ВКК

Для проведення аудиту / перевірки додаткового конкретного(-ї) під-модуля / групи в межах модулю необхідні докази
формального курсу виробничої практики та специфічного робочого досвіду за під-модулем / групою (тобто, один рік робочого
досвіду або 10 днів оцінювань під спостереженням).
Офіційні курси (згадані в пунктах a), b), e), f) та g) вище) можуть бути частиною формальної освіти (ступінь / диплом) або
можуть бути окремими курсами, які пройшов інспектор. Інспектор подає докази кваліфікації. Якщо це була частина наукового
ступеня / диплома, він міститься в програмі курсу. Якщо він був отриманий окремо, існує окремий сертифікат, який свідчить
про те, що курс, який охоплював ці питання, був закінчений (включаючи іспит).

190201_GG_GR_Part-III_V5_2_en

3.3.

3.4.

Комунікаційні навички
a)

Навички спілкування «робочою мовою» з використанням спеціалізованої термінології відповідною рідною /
робочою мовою. Сюди слід віднести місцеву спеціалізовану термінологію відповідною робочою мовою.

b)

Винятки з цього правила мають бути обговорені та підтверджені в письмовій формі заздалегідь Секретаріатом
GLOBALG.A.P.

Початкове навчання до затвердження на посаді ОС
a)

ОС має скласти програму навчання, пристосовану до кандидата / стажиста.

b)

Інспектор-кандидат має взяти участь в якості спостерігача як мінімум під час інспекції за відповідним
під-модулем одного виробника за Варіантом 1 або за одного члена групи виробників за Варіантом 2. Якщо ОС
приймає (наймає) затвердженого (для чинної версії) інспектора, правило «дотримуватися вимоги щодо
мінімум однієї інспекції виробника Варіанту 1 або одного члена групи виробників Варіанту 2 під час перевірки

Довідковий код: GR V5.2_Feb19; Україномовна версія
Загальні правила. Частина III – Орган сертифікації та правила
акредитації

© GLOBALG.A.P. через FoodPLUS GmbH
Німеччина, 50672, м. Кельн, Шпіхернштрассе, 55
info@globalgap.org | www.globalgap.org

відповідного під-модуля» не застосовується.

3.5.
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3.6.

c)

ОС має засвідчити як мінімум одну інспекцію виробника Варіанту 1 або члена групи виробників Варіанту 2 вже
кваліфікованим інспектором або аудитором відповідно до під-модуля.

d)

ОС має використовувати інструмент оцінки спостерігачів GLOBALG.A.P. (коли він доступний).

e)

Для першого інспектора ОС застосовуються внутрішні процедури ОС.

f)

У якості мінімальної вимоги, ОС має перевірити компетентність з таких тем:
-

Технічні знання в заданому під-модулі

-

Можливість виявлення ризиків щодо безпечності харчових продуктів / небезпеки для харчових
продуктів

-

Можливість оцінювання НАССР і визначення / оцінки критичних контрольних точок

-

Сучасні знання про ЗЗР, застосування добрив та принципи IPM (для вирощування рослин)

-

Сучасні знання з базової ветеринарної медицини та тваринництва, включаючи вимоги до здоров’я та
добробуту (для тваринництва / аквакультур)

-

Можливість проведення перевірок простежування та аналізу матеріально-сировинного балансу

-

У всіх випадках, коли Контрольна точка стосується місцевого законодавства, знання відповідних вимог

-

Володіння достатніми комунікаційними та поведінковими навичками, щоб мати можливість проводити
перевірку / аудит

-

Навички «робочої мови» відповідною рідною / робочою мовою

Забезпечення рівня компетентності
a)

ОС має запровадити процедуру, яка забезпечить, щоб кожен інспектор / аудитор щорічно проводив
щонайменше 5 перевірок / аудитів або 10 днів перевірки / аудиту кількох різних виробників щодо відповідного
стандарту GLOBALG.A.P. (наприклад, IFA (включаючи всі під-модулі та Стандарт безпеки виробництва),
Ланцюг поставок, Виробництво комбікормів тощо), AMC або повністю еквівалентної схеми того ж під-модуля,
щоб підтримувати необхідні знання та залишатися зареєстрованими в Базі даних GLOBALG.A.P.

b)

Перевірки / аудити в якості спостерігачів також мають бути прийнятними для підтримки компетентності.

c)

Винятки з цього правила, наприклад, якщо у ОС немає 5 клієнтів, слід заздалегідь обговорити та підтвердити
письмово у Секретаріаті GLOBALG.A.P.

d)

ОС має здійснювати спостереження за перевіркою інспектора GLOBALG.A.P. та / або повторну перевірку для
кожного інспектора GLOBALG.A.P. не рідше одного разу на 4 роки для перевірки компетентності.

e)

Ці вимоги не застосовуються до тих Керівників модулів, які не проводять перевірок.

f)

Якщо неможливо підтримувати компетенцію від одного року до іншого, застосовується п. 3.4.

Ротація інспекторів
a)

ОС має запровадити процедури для того, щоб той самий інспектор не перевіряв виробника (Варіант 1)
протягом чотирьох років поспіль (незалежно від того, чи є це запланованою чи незапланованою перевіркою).

b)

Щодо Варіанту 2 та Варіанту 1 (Підприємства з кількома виробничими майданчиками із СМЯ), у групах аудиту,
що працюють має здійснюватись ротація (один аудитор проводить аудити СМЯ однієї групи не більше ніж 4
роки поспіль). Однак інспектор(и) в аудиторській групі можуть залишатися однаковими.
Наприклад, інспектор №1 перевіряє виробника у 1, 2, 3 та 4 рік; на 5 рік інший інспектор (інспектор №2) має
робити щорічну перевірку. У 6, 7, 8 та 9 рік інспектор №1 може повторно провести 4 послідовних перевірки. Це
стосується і перевірок членів групи.

c)

4.

Якщо у ОС є лише один інспектор у певній країні / регіоні, можливі винятки для кожного конкретного випадку.
Пільговий період застосування винятків триває 12 місяців.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
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4.1.

4.2.

a)

Інспекція сільськогосподарських підприємств (або виробника, виробничих майданчиків підприємств з кількома
виробничими майданчиками, або виробника члена групи виробників) для оцінки відповідності Стандарту
GLOBALG.A.P. Це може включати “тіньову” інспекцію внутрішніх інспекторів груп виробників або Варіант 1
Підприємства з кількома виробничими майданчиками із СМЯ.

b)

Створювати своєчасні та точні звіти про такі перевірки відповідно до ISO 17065 та термінів та системних вимог
GLOBALG.A.P.

Загальні положення
a)

Підтримувати актуальні файли всіх політик, процедур, інструкцій щодо роботи та документації, виданих ОС.

b)

Бути в курсі подій, питань та законодавчих змін, що стосуються модулю, щодо якого проводяться перевірки.

c)

Виконання будь-яких інших завдань ОС поза діяльністю GLOBALG.A.P. до тих пір, поки ці дії не суперечать
принципам ISO 17065 чи будь-яким умовам, встановленим GLOBALG.A.P.

Незалежність та конфіденційність
a)

Інспекторам не дозволяється здійснювати будь-яку діяльність, яка може вплинути на їх незалежність або
неупередженість, і, зокрема, не дозволяється приймати хабарі та проводити консультаційні заходи протягом
останніх 2 років для виробників, щодо яких вони проводять перевірку. Навчання не вважається
консультаційним за умови, якщо курс стосується систем управління або аудитів, він обмежується наданням
загальної інформації, яка є у вільному та відкритому доступі, тобто інструктор з навчання не може
запропонувати рішення для конкретного підприємства.

b)

Інспектори неухильно дотримуються процедур виробника та ОС щодо збереження конфіденційності
інформації та відомостей щодо матеріально-сировинного балансу
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4.3.

GLOBALG.A.P. перевірки сільськогосподарських підприємств

Довідковий код: GR V5.2_Feb19; Україномовна версія
Загальні правила. Частина III – Орган сертифікації та правила
акредитації

© GLOBALG.A.P. через FoodPLUS GmbH
Німеччина, 50672, м. Кельн, Шпіхернштрассе, 55
info@globalgap.org | www.globalgap.org

ДОДАТОК III.2: КВАЛІФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ GLOBALG.A.P. (ВАРІАНТ 1
ПІДПРИЄМСТВА З КІЛЬКОМА ВИРОБНИЧИМИ МАЙДАНЧИКАМИ ІЗ СМЯ, ВАРІАНТИ 2 ТА 4)
1.

АУДИТОР ПІД-МОДУЛЮ GLOBALG.A.P.
a)

2.

3.
3.1.
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3.2.

Аудитори зможуть здійснити аудит систем менеджмента якості всіх модулів, як тільки ОС перевірить фактичні
докази (як описано нижче) їх кваліфікації та досвід щонайменше для одного під-модуля. Проте перевірки
виробників та виробничих майданчиків потребують кваліфікації, що відповідає специфічній галузі.

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОСВІТИ ТА ДОСВІДУ РОБОТИ
a)

Принаймні диплом про здобуття вищої освіти за спеціальністю у галузі, пов’язаній з модулями сертифікації
(Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури) або його еквівалент (мінімальна тривалість курсу 2
роки) з дисциплін, що стосується модулей сертифікації (Рослинництво та/або Тваринництво та/або
Аквакультури)
ТА
Щонайменше 2-річний досвід, накопичений після закінчення отримання вищої освіти, і загальний 3-річний
досвід роботи в сільськогосподарській галузі
АБО

b)

Диплом про здобуття вищої освіти з мінімальною тривалістю 2 роки у галузі що пов’язана з виробництвом та
переробкою харчової продукції
ТА
Щонайменше 4-річний досвід роботи у галузі або в якості працівника сільськогосподарського підприємства/
виробничого майданчику, або на посаді, що пов’язана з технічним керуванням виробництвом у галузі, що
відповідає під-модулю сертифікації (Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури).

ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Підготовка ведучого експерту
a)

Практичний досвід аудиту не менше 10 днів у системах управління (напр.: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000,
OSHAS 18000, BRC Food, IFS Food, попередні Варіант 2 або Варіант 4 GLOBALG.A.P., аудит групи виробників,
органічних виробників або інші). Це не включає свідчень або дотримання аудиторських перевірок, але включає
їх засвідчення чи спостереження за аудиторською підготовкою.

b)

Успішне закінчення курсу провідного аудитора, заснованого на принципах ISO 19011, що має тривалість не
менше 37 годин, а також буде визнано зовнішньою галуззю. У сертифікаті вказується зміст та тривалість курсу.
Успішне завершення зазначається в сертифікаті.

c)

Курс підготовки провідного аудитора має охоплювати діючі стандарти щодо аудиту якості, методики аудиту,
спрямованості аудиту (психологічні аспекти та комунікації) та звітності, а також включає практичне вивчення
конкретного випадку.

Безпечність харчових продуктів, навчання G.A.P. та досвід роботи
a)

Навчання за принципами НАССР, або як частина формальної освіти, або шляхом успішного проходження
офіційного курсу, заснованого на принципах Кодексу Аліментаріус (формальний курс може бути внутрішнім
навчанням з боку ОС). Тривалість навчання має бути не менше 8 годин. Тривалість та зміст вказуються на
забезпечених для цієї вимоги доказах (сертифікат курсу, свідоцтва про навчання, включені до формальної
освіти тощо). Тривалість курсу для аудиторів, затверджених лише з під-модулів ДР та СМ, може бути
коротшою.

b)

Навчання з гігієни поводження з продуктами харчування або як частина офіційної освіти, або шляхом
успішного проходження офіційного курсу (формальний курс може бути внутрішнім навчанням з боку ОС).
Успішне проходження навчального курсу з гігієни харчування з мінімальною тривалістю 8 годин. Тривалість та
зміст вказуються на забезпечених для цієї вимоги доказах (сертифікат курсу, свідоцтва про навчання,
включені до формальної освіти тощо). Курс навчання гігієні поводження з продуктами харчування має
охоплювати управління майданчиками, водою, добривами, обладнанням, засобами та особистою гігієною, а
також включає практичні приклади. Уже затверджені аудитори мають перехідний рік після публікації Версії 5
IFA GLOBALG.A.P., щоб завершити цю підготовку.
Обидва тренування в пунктах а) та б) можна було пройти разом в одному формальному курсі (мінімальна
тривалість 16 годин).
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Курс гігієни поводження з продуктами харчування не потрібен для аудиторів під-модулю ДР та / або інспекторів
під-модулю СМ.
c)

Навчання з гігієни продуктів харчування / кормів, як частина офіційної освіти, так і шляхом успішного
проходження офіційного курсу за стандартом виробництва комбікормів.

d)

GLOBALG.A.P. онлайн навчання з успішним завершенням усіх онлайн тестів у тому числі за відповідними
оновленнями протягом 3 місяців після виходу на робочій мові аудитора.

e)

Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів (GFSI): «Екзамен на знання первинного
виробництва» (коли він доступний), або через GLOBALG.A.P. або будь-який інший визнаний GFSI
постачальник іспитів.

f)

Для модулю Рослинництво: Навчання щодо захисту рослин, підготовки добрив та IPM, або як частина
формальної освіти, або через успішне проходження офіційного курсу. Специфічне навчання з вирощування
хмелю для під-модулю Хміль.

g)

Для модулів Тваринництво та Аквакультури: Базова підготовка з питань ветеринарної медицини та
тваринництва, у т.ч. з питань охорони здоров’я та добробуту тварин.

h)

Для модулю Аквакультури: Основний досвід у харчовій обробці (для перевірки А 12 та А 13) та навчання
оцінці ризиків у соціальній практиці GLOBALG.A.P. (відповідно до «Загальних положень оцінки ризиків у
соціальній практиці GLOBALG.A.P.»)..

i)

Для стандарту виробництва комбікормів: Знання відповідного
законодавства про корми, що застосовується сфери діяльності.

j)

Необхідний досвід має включати роботу у відповідному обсязі і, можливо, буде отриманий одночасно для
більш ніж одного модулю та / або під-модулю / групи відповідно до таблиці нижче:

Д
Якщо аудитор має 3 або більше років досвіду роботи з:
л
я
ФО
п
рДР
о
вКМЗ
е
дСМ
е
нЧай
н
яХм
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аЖуйні тварини ВРХ, МВ, ЯЛ
у
дСв
и
тСП
у
Інд
/

регіонального

/

національного

Можна здійснити аудит / перевірку таких модулів / груп:
ФО, КМЗ, ДР, СМ, Чай, (Хм після навчання)
ДР, СМ, Чай
КМЗ, ДР, СМ, Чай, Хм
СМ, ДР, (Хм після навчання)
Чай, СМ, ДР (Хм після навчання)
Хм, КМЗ
ВРХ, МВ, ЯЛ
Св
СП, Інд
Інд, СП

Рибницькі господарства
Рибницькі господарства, Ракоподібні, Молюски
п
еРакоподібні
Рибницькі господарства, Ракоподібні, Молюски
р
е
Молюски
Молюски
в
і
ВКК
ВКК
р
к
и додаткового конкретного під-модулю / групи в межах сфери діяльності необхідні докази формального курсу
виробничої практики та специфічного робочого досвіду щодо під-модулю / групи (один рік робочого досвіду або 10 днів
оцінок під спостереженням).
Щодо виробництва комбікормів необхідний трирічний (загальний) досвід роботи в галузі кормової промисловості,
харчування та харчової промисловості.

Довідковий код: GR V5.2_Feb19; Україномовна версія
Загальні правила. Частина III – Орган сертифікації та правила
акредитації

© GLOBALG.A.P. через FoodPLUS GmbH
Німеччина, 50672, м. Кельн, Шпіхернштрассе, 55
info@globalgap.org | www.globalgap.org

Офіційні курси (згадані в пунктах a), b), c), f), g) та h) вище) можуть бути частиною формальної освіти (ступеня /
диплома) або можуть бути окремими курсами, які пройшов аудитор. Аудитор має представити доказ кваліфікації.
Якщо він був частиною ступеня / диплома, він має міститися в програмі курсу. Або, якщо він був отриманий окремо,
існує окремий сертифікат, який свідчить про те, що курс, який охоплював ці питання, був закінчений (включаючи іспит).

3.3.

3.4.

Комунікаційні навички
a)

Навички спілкування «робочою мовою» з використанням спеціалізованої термінології відповідною рідною /
робочою мовою. Сюди слід віднести місцеву спеціалізовану термінологію відповідною робочою мовою.

b)

Винятки з цього правила мають бути обговорені та підтверджені в письмовій формі заздалегідь Секретаріатом
GLOBALG.A.P..

Початкове навчання до затвердження на посаді ОС
a)

ОС має скласти програму навчання, яка пристосована до кандидата / стажиста.

b)

Аудитор-кандидат бере участь в якості спостерігача під час перевірки як мінімум одного виробника Варіанта 1
або перевірки одного члена групи виробників Варіанта 2 за відповідним під-модулем та в одному аудиті
відповідно кваліфікованим інспектором або аудитором відповідно. Що стосується аудиторів галузі
виробництва комбікормів, то спостереження за аудитом СМЯ не застосовується.
Якщо ОС приймає (наймає) затвердженого (для чинної версії) аудитора, правило «дотримуватися мінімум
одного виробника Варіанту 1 або одного члена групи виробників Варіанту 2 для перевірки відповідного
під-модулю» не застосовується.

c)

ОС має засвідчити як мінімум одну перевірку виробника Варіанту 1 або члена групи виробників Варіанту 2 за
під-модулем та одного аудиту СМЯ що були проведені аудитором-кандидатом. Перевірка може бути
проведена в присутності інспектора або аудитора, але тільки аудитор може бути присутнім при проведенні
аудиту. Що стосується аудиторів виробництва комбікормів, то засвідчення під час аудиту СМЯ не
застосовується.

d)

ОС має використовувати інструмент оцінки спостерігачів GLOBALG.A.P. (коли він стане доступним).

e)

Для першого аудитора ОС застосовується внутрішня процедура ОС.

f)

Аудитор СМЯ має відвідувати програму навчання аудитора СМЯ GLOBALG.A.P. та скласти іспит для кожної
нової стандартної версії. У випадку аудиторів виробництва комбікормів ця вимога не застосовується.

g)

У якості мінімальної вимоги, ОС має перевірити компетентність з таких тем:
-
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-

3.5.

Технічні знання в визначеному під-модулі
Можливість виявлення ризиків щодо безпечності харчових продуктів / небезпечних факторів
Можливість оцінювання Системи НАССР і визначення / викликів критичних контрольних точок
Сучасні знання про ЗЗР, застосування добрив та принципи IPM (для вирощування рослин)
Сучасні знання з базової ветеринарної медицини та тваринництва, включаючи вимоги до здоров’я та
добробуту (для тваринництва / аквакультури)
Можливість проведення перевірок відстеження та аналізу «товарно - сировинного балансу»
У всіх випадках, коли Контрольна точка відноситься до місцевого законодавства, знання відповідних вимог
Володіння достатніми комунікаційними та поведінковими навичками, щоб мати можливість проводити
перевірку / аудит
Навички «робочої мови» відповідною рідною / робочою мовою

Забезпечення рівня компетентності
a)

ОС має запровадити процедуру, яка забезпечить, щоб кожен інспектор / аудитор щорічно проводив
щонайменше 5 перевірок / аудитів або 10 днів інспекції / аудиту у кількох різних виробників щодо відповідного
стандарту GLOBALG.A.P. (наприклад, IFM (включаючи всі модулі та Стандарт безпеки виробництва), Ланцюг
поставок, Виробництво комбікормів тощо), AMC або повністю еквівалентної схеми того ж під-модуля, щоб
підтримувати необхідні знання та залишатися зареєстрованими в Базі даних GLOBALG.A.P.

b)

Перевірки / аудити також мають бути прийнятними для підтримки компетентності.

c)

Винятки з цього правила, наприклад, якщо у ОС немає 5 клієнтів, слід заздалегідь обговорити та підтвердити
письмово у Секретаріаті GLOBALG.A.P.

d)

Ці вимоги не дійсні для тих аудиторів, головним завданням яких є участь у комітеті з прийняття рішень органом
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сертифікації.

3.6.

4.
4.1.

e)

ОС здійснює спостереження за аудитом GLOBALG.A.P. та / або повторний аудит для кожного аудитора
GLOBALG.A.P. не рідше одного разу на 4 роки для перевірки компетентності.

f)

Якщо неможливо підтримувати компетенцію від одного року до іншого, застосовується п. 3.4.

Ротація аудиторів
a)

ОС має встановити процедури для того, щоб той самий аудитор не перевіряв виробника (Варіант 1) протягом
чотирьох років поспіль (незалежно від того, чи це запланований чи незапланований аудит).

b)

В групах аудиту, що працюють за Варіантом 2 та Варіантом 1 Підприємства з кількома виробничими
майданчиками із СМЯ, має здійснюватись ротація (один аудитор проводить аудити СМЯ однієї групи не більше
ніж 4 роки поспіль). Однак інспектор(и) в аудиторській групі можуть залишатися незмінними. Наприклад,
аудитор №1 проводить аудит СМЯ групи у 1, 2, 3 та 4 рік; у 5 році ще один аудитор (аудитор №2) має р обити
щорічний аудит. У 6, 7, 8 та 9 рік аудитор №1 може повторно провести 4 послідовних аудити. Це стосується і
перевірок членів групи.

c)

Якщо у ОС є лише один аудитор у певній країні / регіоні, можливі винятки для кожного конкретного випадку.
Пільговий період триває 12 місяців.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
GLOBALG.A.P. Аудити СМЯ
a)

Аудит та оцінка СМЯ груп виробників та Варіанту 1 Підприємств з кількома виробничими майданчиками, де
впроваджено СМЯ на відповідність Стандарту GLOBALG.A.P. згідно з Контрольним переліком СМЯ,
доступний на веб-сайті GLOBALG.A.P.

b)

Створювати своєчасні та точні звіти про такі аудити відповідно до вимог ISO 17065 та термінів та системних
вимог GLOBALG.A.P.

ПРИМІТКА: Аудитор, кваліфікований у за під-модулем ФО, може перевірити СМЯ групи, яка прагне отримати
сертифікацію за під-модулем Св, однак цей аудитор не може проводити жодної перевірки сільськогосподарських
підприємств виробників під-модулем Св.

4.2.
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4.3.

4.4.

GLOBALG.A.P. Перевірки сільськогосподарських підприємств
a)

Перевірки сільськогосподарських підприємств (або виробників або виробничих майданчиків (Варіант 1), або
виробників у групах виробників (Варіант 2)) для оцінки відповідності Стандарту GLOBALG.A.P. Це може
включати тіньову перевірку внутрішніх інспекторів груп виробників або Варіант 1 підприємства з кількома
виробничими майданчиками із СМЯ.

b)

Створювати своєчасні та точні звіти про такі перевірки відповідно до ISO та термінів і системних вимог
GLOBALG.A.P.

Загальні положення
a)

Вести актуальні файли всіх політик, процедур, інструкцій щодо роботи та документації, виданих ОС.

b)

Бути в курсі подій, питань та законодавчих змін, що стосуються модулю, щодо якого проводиться аудит.

c)

Для виконання будь-яких інших завдань ОС може призначити поза рамками GLOBALG.A.P. до тих пір, поки ці
заходи не суперечать принципам EN 45011 або ISO / IEC Guide 17065 чи будь-яким умовам, встановленим
Загальними правилами GLOBALG.A.P.

Незалежність та конфіденційність
a)

Аудиторам не дозволяється приймати остаточні рішення про сертифікацію стосовно власних аудитів або
перевірок, які вони проводили самі.

b)

Аудиторам не дозволяється здійснювати будь-яку діяльність, яка може вплинути на їх незалежність або
неупередженість, і конкретно не дозволяється приймати хабарі та проводити консультаційні заходи протягом
останніх 2 років для виробників, над якими вони проводять перевірки. Навчання не вважається
консультаційним за умови, якщо курс стосується систем управління або аудиту, він обмежується наданням
загальної інформації, яка є у вільному та відкритому доступі, тобто інструктор з навчання не може
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запропонувати рішення з урахуванням вимог компанії.
Аудитори неухильно дотримуються процедур виробника та ОС щодо збереження конфіденційності інформації
та записів.
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c)
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ / РЕДАКЦІЇ
Новий документ

Замінений документ

Дата публікації

Опис внесених змін

160630
GG_Part-III_V5_0-2_en

150630 GG GR Part-

1 липня 2016 року

2.1.2 f) – додано одне речення;
2.2 e) – додано одне слово;

III_V5-0_en

3.2 d) e) і) – невеликі поправки;
5.4.1.1 (vi) – текст видалено;
5.4.2.1 f) – текст додається та видаляється;
5.5. b) d) – невеликі зміни формулювань;
Додаток III.1, 2. a), b) – невеликі поправки;
170730 GG_Part-

160630 GG Part-

III_V5_1_en

III_V5_0-2_en

1 липня 2017 року

Додаток
2. a), b)
– невеликі
поправки, 3.2 b)
2.1.1
а) –III.2
невеликі
поправки
в (iii);
одне d)
слово
видалено;
3.2. i) – під-модуль «кава» видалений
2.1.1
– невелика
поправка;
в таблиці;
3.5 а)формулювання;
– одне слово змінене;
2.1.2
c) – зміна
2.2 b) – текст видалено;
Додаток
III.2,
а), b) - невеликі зміни формулювань; 3.2
2.2
– пункт
е) 2видалено;
b) одне
слово вилучено
під-модуль «кава»
2.3
– невеликі
поправки 3.2
в а)i)та– е)
видалений
в табл.
2.4
– невеликі
поправки в e) та g)
3.4 – додано нові пункти b) і d); 4.2.2 – додано новий пункт b);
5.3 (i) – зміна формулювання; 5.4.1 c) – додано одне слово;
5.5 d) – «під-модуль» змінений на «модуль» 6.1 е) – зміна
формулювання;
6.1 – додано нові точки i) та j), внесені зміни до l)
6.2.1 – додано новий пункт b);
9.1 e) – зміна формулювання
Таблиця 9.3 – зміна формулювання в розділі 4
Додаток III.1, 1. – пункт b) видалено;

Додаток III.1, 3.2 c) – Хміль додано до d);
1 лютого 2019 року 5.2 (iii) – зміна з 2 до 4 тижнів
Додаток III.1, 3,2 g) – під-модуль хміль та виробництво комбікормів
III_V5_2_en
III_V5_1_en
5.4.2.1 с) приклад 2 – виправлення
додано до таблиці;
5.4.2.1 g) – уточнення
Додаток III.1, 3.4 – додано новий пункт b):
6.1.g) – уточнення
Додаток III.1 – додано новий пункт 3.6;
6.1 – додано нову точку m)
Додаток III.1, 4.3 а) – додано текст
9.2.1.1 Класифікація 4 і 5 – уточнення
Додаток III.2, 1. – пункт b) видалено;
Додаток III.1, 3.2 d) – нова вимога
Додаток III.2, 3.2 е) – додано хміль;
Додаток III.1, 3.4 b) – уточнення
Додаток III.2, 3.2 i) – під-модуль хміль та виробництво комбікормів
Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію про зміни
в цьому
документі,
будь ласка, перегляньте деталі в
Додаток
III.1, 3.4
c) – виправлення
додано
таблиці;
документі
з
простежуваними
змінами
або
зв’яжіться
з до Секретаріатом
GLOBALG.A.P.
за
адресою
Додаток III.1, 3.5 а) – уточнення
translation_support@globalgap.org.
Додаток III.2, 3.4 – додано новий пункт d);
III.2, 3.2 е) –«5.0»,
нова вимога
Якщо зміни не передбачають нових вимог до стандарту, версія Додаток
залишатиметься
а оновлен е видання позначається
III.2 – додано
новий пункт
«5.0-x». Якщо зміни впливають на відповідність стандарту, назва Додаток
версії зміниться
на «5.x».
Нова3.6;
версія, напр. V6.0, V7. тощо,
Додаток III.2, 3.4 b) – уточнення
завжди впливатиме на акредитацію стандарту.
Додаток III.2, 4.4 b) – додано текст.
Додаток III.2, 3.4 c) – виправлення
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