ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ/ΕΙΑΓΩΓΩΝ
1.

Ο παρϊν Κανονιςμόσ ςυμπλθρϊνει τον Κανονιςμό Πιςτοποίθςθσ τθσ Q-CERT και αφορά τισ
επιχειριςεισ μεταποίθςθσ, τυποποίθςθσ, τισ επιχειριςεισ παραςκευισ ηωοτροφϊν και τισ
επιχειριςεισ που ειςάγουν ι και εξάγουν προϊόντα από/προσ τρίτεσ χϊρεσ.

2.

Οι Επιχειριςεισ Μεταποίθςθσ/Συποποίθςθσ και Παραςκευισ Ζωοτροφϊν οφείλουν:
1. Να διακζτουν νομιμοποιθτικά ζγγραφα κυριότθτασ, άδεια λειτουργίασ και ςκαριφιματα ι
τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ
2. Να υποβάλλουν Πρόγραμμα Παραςκευισ των προϊόντων τουσ.
3. Να υποβάλλουν ςτον φορζα εγκαίρωσ τισ μεταβολζσ ςτο πρόγραμμα παραςκευισ ι ςτα
μζτρα προφφλαξθσ από απαγορευμζνα προϊόντα και πικανζσ πθγζσ μόλυνςθσ.
4. Να τθροφν βιβλία αγοράσ ειςροϊν (πρϊτεσ φλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ, κλπ), παραςτατικά
αγοράσ και πιςτοποιθτικά των ειςροϊν.
5. ε περίπτωςθ παράλλθλθσ παραγωγισ (και ςυμβατικϊν προϊόντων) να διαςφαλίηουν το
χωρικό ι χρονικό διαχωριςμό τθσ παραγωγισ των βιολογικϊν προϊόντων.
6. Να τθροφν βιβλία αποκικθσ για τισ πρϊτεσ φλεσ, τα τελικά προϊόντα κακϊσ και οποιαδιποτε
ςτοιχεία που να αποδεικνφουν το ιςοηφγιο ειςροϊν-εκροϊν.
7. Να ενθμερϊνουν περιοδικά τον φορζα για τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν παραςκευισ εάν θ
παραςκευι των προϊόντων πραγματοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
8. Να ενθμερϊνουν τον φορζα για τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν παραςκευισ 15 θμζρεσ πριν,
εάν θ παραςκευι των προϊόντων δεν πραγματοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
9. Να τθροφν βιβλίο πωλιςεων.
10. Να τθροφν βιβλίο κακαριότθτασ και υγιεινισ όλων των χϊρων.
11. Να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τον φορζα για οποιαδιποτε χριςθ ςιματοσ ςε ςυςκευαςία ι
διαφθμιςτικό υλικό, αποςτζλλοντασ προςχζδιο για ζγκριςθ.
12. Όλεσ οι μονάδεσ μεταποίθςθσ (τροφίμων και ηωοτροφϊν) οφείλουν να κακιερϊνουν και να
επικαιροποιοφν διαδικαςίεσ που κα βαςίηονται ςτον εντοπιςμό των κρίςιμων ςταδίων ςτθ
μεταποιθτικι διαδικαςία.

3.

Οι Επιχειριςεισ Ειςαγωγισ από Σρίτεσ Χϊρεσ/Εξαγωγισ προσ Σρίτεσ Χϊρεσ οφείλουν να:
1. Να διακζτουν νομιμοποιθτικά ζγγραφα κυριότθτασ, άδεια λειτουργίασ και ςκαριφιματα ι
τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ,
2. Να διακζτουν όλεσ τισ άδειεσ ειςαγωγισ και τα πιςτοποιθτικά ελζγχου για ειςαγωγι από
Σρίτεσ Χϊρεσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 834/2007 όπωσ αυτόσ τροποποιείται και ιςχφει.
3. Να ςυμπλθρϊνουν τα πιςτοποιθτικά ελζγχου και τα αποςπάςματα αυτϊν όπωσ απαιτείται
από τον Κανονιςμό 1235/2008 όπωσ αυτόσ τροποποιείται και ιςχφει.
4. Να ενθμερϊνουν τθν Q-CERT και τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μετά τον εκτελωνιςμό και να αποςτζλλουν
αντίγραφο των πιςτοποιθτικϊν κτθνιατρικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου.
5. Να τθροφν βιβλία αποκικθσ για τα βιολογικά προϊόντα.
6. Να τθροφν βιβλίο πωλιςεων.
7. Να τθροφν βιβλίο κακαριότθτασ και υγιεινισ όλων των χϊρων.
8. Να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τον φορζα για οποιαδιποτε χριςθ ςιματοσ ςε ςυςκευαςία ι
διαφθμιςτικό υλικό, αποςτζλλοντασ προςχζδιο για ζγκριςθ.

4.

Όλεσ οι επιχειριςεισ πρζπει να διατθροφν τθ ςφμβαςθ πιςτοποίθςθσ και τα υπόλοιπα ζντυπα που
παραλαμβάνουν από τθν Q-CERT (πιςτοποιθτικά κλπ) ι τουσ επικεωρθτζσ τθσ (αναφορζσ
επικεϊρθςθσ, κλπ) ςε καλι κατάςταςθ.
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5.

υςκευαςία-Επιςιμανςθ: Οι επιχειριςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δφνανται να πραγματοποιοφν
ςυςκευαςία και επιςιμανςθ εφόςον ζχουν ενθμερϊςει τον φορζα μζςω του εντφπου Δήλωςησ
Προϊόντοσ. Η χριςθ των ςθμάτων και πιςτοποιθτικϊν περιγράφεται ςτον Κανονιςμό χριςθσ
ςθμάτων και πιςτοποιθτικϊν. Ειδικά οι επιχειριςεισ που παραςκευάηουν προϊόντα κρζατοσ
(ςφαγεία, τεμαχιςτιρια κλπ), οφείλουν να επιςθμαίνουν τα προϊόντα τουσ ςφμφωνα με τθν ΤΑ
273234.

6.

Αποκικευςθ: Η αποκικευςθ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ των παρτίδων και
να αποτρζπει κάκε ανάμειξθ με ι επιμόλυνςθ από προϊόντα ι/και ουςίεσ που δεν ςυμμορφϊνονται
με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ..

7.

Μεταφορά: ε περίπτωςθ μεταφοράσ και πϊλθςθσ των προϊόντων ςε μονάδεσ λιανικισ ι/και
χονδρικισ πϊλθςθσ ι ςε άλλεσ μονάδεσ τα προϊόντα πρζπει να μεταφζρονται ςε κατάλλθλουσ
περιζκτεσ ι οχιματα ϊςτε να αποκλείεται θ αντικατάςταςθ του περιεχομζνου τουσ.

7.1 Εφόςον θ μονάδα που αποτελεί τον τελικό προοριςμό είναι και αυτι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τότε οι περιζκτεσ ι τα οχιματα δεν απαιτείται να είναι κλειςτά εφόςον τα
προϊόντα ςυνοδεφονται από κατάλλθλο ζγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο αποςτολισ, πιςτοποιθτικό). Οι
επιχειριςεισ ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να τθροφν μθτρϊο καταγραφισ των μεταφορϊν αυτϊν.
8.

Κατά τθ μεταφορά πρζπει να εξαςφαλίηεται αποτελεςματικόσ διαχωριςμόσ βιολογικϊν προϊόντων,
προϊόντων ςε μετατροπι και ςυμβατικϊν προϊόντων. Ειδικά για τθ μεταφορά ηωοτροφϊν, οι
επιχειριςεισ πρζπει να καταγράφουν τθν ποςότθτα κατά τθν ζναρξθ τθσ μεταφοράσ και τθν
ποςότθτα κάκε παράδοςθσ.

9.

Οι επιχειριςεισ οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και κατόπιν ςυνεννόθςθσ να υποβάλλουν
ςτον Οργανιςμό τθ Διλωςθ Ποςότθτασ για τα προϊόντα που παραςκευάηουν.

10. Καταγραφι: Για καταγραφζσ ςε θμερολόγια, βιβλία και τθ Διλωςθ Ποςότθτασ όπωσ αναφζρκθκε
παραπάνω οι επιχειριςεισ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα ζντυπα τθσ Q-CERT ι δικά τουσ ζντυπα τα
οποία πρζπει να περιζχουν τισ πλθροφορίεσ που ςθμειϊνονται ςτον παρόν κανονιςμό.
11. ΠΡΟΟΧΗ: ε κάκε περίπτωςθ ο φορζασ Q-CERT πιςτοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από
παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που ζχουν καταγραφεί ςτη ςφμβαςη και ζχουν δηλωθεί. Εάν θ
επιχείρθςθ πρόκειται να παράγει/ειςάγει νζα προϊόντα ι να διακόψει τθν παραγωγι κάποιων
προϊόντων τότε πρζπει να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα Παραςκευισ και τα αντίςτοιχα ζντυπα
Διλωςθσ Προϊόντοσ (μόνο ςτθν προςκικθ προϊόντων).
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