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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ VLOG PRODUCTION AND CERTIFICATION STANDARD
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Το πρότυπο (VLOG) επιτρέπει τη χρήση περισσότερων από έναν ΦΠ στην περίπτωση Ομαδικής
Πιστοποίησης (Part E & G του προτύπου).



Δεν επιτρέπεται μεμονωμένη πιστοποίηση κατά VLOG για μέλος που ανήκει σε ήδη πιστοποιημένη
ομάδα για την ίδια δραστηριότητα.



Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο VLOG εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση στη VLOG.



Από 1/01/2019, για τους εκτροφείς πουλερικών που σιτίζουν με ζωοτροφές συμμορφούμενες με
τον όρο «χωρίς γενετική τροποποίηση», η ενέργειά τους αυτή θεωρείται ως τέτοια εφόσον έχουν
πιστοποίηση VLOG για το σκοπό αυτό ή είναι μέλη αντίστοιχα πιστοποιημένης ομάδας. Αν μέχρι
την 01/01/2019 οι εκτροφείς πουλερικών δεν έχουν VLOG πιστοποίηση, η ελάχιστη περίοδος
μετατροπής (σίτιση με ζωοτροφές «χωρίς γενετική τροποποίηση») θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 6 εβδομάδες προκειμένου τα παραγόμενα αυγά να μπορούν να σημανθούν ως «χωρίς
γενετική τροποποίηση».



Η VLOG διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει (η ίδια ή κάποιος εγκεκριμένος από αυτήν Φ.Π. ή
Οργανισμός ή Επιθεωρητής), στους πελάτες του Φ.Π. ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων και
δειγματοληψιών (αν εφαρμόζετε), σε θέσεις παραγωγής και πιστοποιημένες κατά VLOG
επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε όλους του τομείς δραστηριότητας του πελάτη
που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων χωρίς γενετική τροποποίηση όπως επίσης και κάθε
λειτουργία που αφορά σε μεταφορά, προ-επεξεργασία, επεξεργασία, ή συσκευασία που ανήκει
στη διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης.
 Η επιλογή βασίζεται σε μεθόδους ανάλυσης κινδύνων ή ο έλεγχος πραγματοποιείται λόγω
παραπόνων.
 Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιηθούν και σε μεμονωμένα μέλη πιστοποιημένης ομάδας.



Από 01/01/2019 τα εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιεί ο Φ.Π. και ο Οργανισμός που αιτείται
πιστοποίηση ή είναι ήδη πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο VLOG, πρέπει να είναι
αναγνωρισμένα από τη VLOG σύμφωνα με το Μέρος Ι (PART I) του προτύπου.
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ΓΕΝΙΚΑ


Επιλογές Πιστοποίησης:

Τύπος
Πιστοποίησης

Δραστηριότητα (Μέρος του Προτύπου)

Υποδραστηριότητα

Ατομική

Logistics (Part B)

Μεταφορά
Αποθήκευση, Χειρισμός
Εμπορία, Drop Shipping

Ζωοτροφές* (Part C)

Παρασκευή, Επεξεργασία
Μεταφορά
Αποθήκευση, Χειρισμός
Εμπορία
Κινητές εγκαταστάσεις άλεσης και ανάμειξης

Αγροκτηνοτροφία (Part D)

Ζωική παραγωγή*
Φυτική παραγωγή (ειδών για ζωοτροφή)
Μεταφορά ζώων, εμπορία κτηνοτροφικών ζώων

Τρόφιμα (Part F)

Επεξεργασία
Μεταφορά
Εμπορία

Ομαδική

Αγροκτηνοτροφική Παραγωγή (Part E)

-

Λιανική – Πώληση Χύδην Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης (Part G)

-

* Οι επιτρεπόμενοι τύποι ζωοτροφών και τα επιτρεπόμενα είδη ζώων αναφέρονται στο Annex VIII του προτύπου. Κατόπιν
επικοινωνίας/συμφωνίας με τη VLOG μπορεί να προστεθούν και άλλοι/άλλα τύποι ζωοτροφών/είδη ζώων.

Σημαντικό: Για τις περιπτώσεις της ομαδικής πιστοποίησης απαιτείται Συντονιστής Ομάδας (Group
Organizer) ο οποίος αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες της
πιστοποίησης της ομάδας σύμφωνα με το πρότυπο VLOG.


Ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλλει στον Φορέα Πιστοποίησης (Φ.Π.) τη σχετική αίτηση που θα
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.



Με την εγγραφή, ο αιτών δεσμεύεται να συμμορφώνεται συνεχώς με τις απαιτήσεις πιστοποίησης
και να ενημερώνει τον Φ.Π. για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του, καθώς επίσης θα πρέπει να
ενημερώνεται για τις πληρωμές των εφαρμοζόμενων χρεώσεων που καθορίζονται από τη VLOG και
από τον Φ.Π.



Η σύμβαση με τον Φ.Π. περιλαμβάνει:
 Υπογραφή του συμβολαίου F-2002 Certification Contract QMSCERT.
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Ο συντονισμός των ημερομηνιών και του χρονοδιαγράμματος της επιθεώρησης γίνεται με τη
συνεργασία του Φ.Π και του πελάτη ή του Group Organizer.



Για την περίπτωση της αρχικής επιθεώρησης:
 Για τις επιχειρήσεις Logistics, Ζωοτροφών, Τροφίμων, και Χύδην πώλησης τροφίμων ζωικής
προέλευσης, η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγής
αλλά όχι αναγκαία κατά την παραγωγή προϊόντων χωρίς γενετική τροποποίηση. Αν η
παραγωγή είναι εποχική η αρχική επιθεώρηση πραγματοποιείται την αντίστοιχη εποχή
παραγωγής.
 Για τις επιχειρήσεις του Αγροκτηνοτροφικού Τομέα η επιθεώρηση πραγματοποιείται μετά
τη μετατροπή της σίτισης με ζωοτροφές που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική επισήμανση.



Για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες,
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις ρουτίνας σε ετήσια βάση:
 Logistics
 Ζωοτροφές (Παραγωγή ή/και Επεξεργασία ή/και Εμπορία)
 Αγροκτηνοτροφική Παραγωγή (περίπτωση ατομικής πιστοποίησης)
 Τρόφιμα (Προετοιμασία ή/& Επεξεργασία)



Για τις επιχειρήσεις της Αγροκτηνοτροφικής Παραγωγής στην περίπτωση της Ομαδικής
Πιστοποίησης:
 Αρχική επιθεώρηση


Επιθεώρηση του Group Organizer και του 25% κατ’ ελάχιστο των μελών της ομάδας



Επιθεώρηση του Group Organizer και όλων των μελών της ομάδας

 Επακόλουθες επιθεωρήσεις.


Επιθεώρηση του Group Organizer σε ετήσια βάση



Επιθεώρηση των μελών ανάλογα με την Κατηγορία Επικινδυνότητας που ανήκουν


Αν Κατηγορία Επικινδυνότητας 0: Επιθεώρηση μία φορά μέσα σε 3 χρόνια



Αν Κατηγορία Επικινδυνότητας 1: Επιθεώρηση μία φορά μέσα σε 2 χρόνια



Αν Κατηγορία Επικινδυνότητας 2: Επιθεώρηση μία φορά το χρόνο

 Η επιθεώρηση του Group Organizer πραγματοποιείται πριν την επιθεώρηση των μελών της
ομάδας.
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 Ο Φ.Π. έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τα στοιχεία που θα του δοθούν από τον Group
Organizer και έτσι να επιλέξει να επιθεωρήσει περισσότερο του 25% ή και όλα τα μέλη της
ομάδας.


Για τις επιχειρήσεις στο Στάδιο Λιανικής - Χύδην Πώλησης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Ομαδική
Πιστοποίηση):
 Επιθεώρηση του Group Organizer σε ετήσια βάση
 Επιθεώρηση τυχαίου δείγματος των Υποκαταστημάτων (μέλη της ομάδας):


Το 10% κάθε χρόνο στην περίπτωση που η προμήθεια των τροφίμων χωρίς γενετική
τροποποίηση γίνεται κεντρικά



Το 100% κάθε χρόνο στην περίπτωση που η προμήθεια των τροφίμων χωρίς
γενετική τροποποίηση γίνεται μεμονωμένα από το κάθε υποκατάστημα



Η επιθεώρηση θεωρείται επιτυχημένη (passed)
 Aν το αποτέλεσμά της είναι >75%
και
 Δεν έχουν αποδοθεί Κ.Ο.-αξιολογήσεις
και
 Δεν υπάρχουν παρόντες GMOs σε περιοχές όπου παράγονται προϊόντα χωρίς γενετική
τροποποίηση, εκτός από αυτούς που θεωρούνται τυχαίοι ή τεχνικώς αναπόφευκτοι.



Η επιθεώρηση θεωρείται αποτυχημένη (failed)
 Αν το αποτέλεσμά της είναι <70%
και/ή
 Έχουν αποδοθεί Κ.Ο.-αξιολογήσεις
 Οι GMOs που δεν θεωρούνται τυχαίοι ή τεχνικώς αναπόφευκτοι ήταν εμφανώς παρόντες
στην περιοχή παραγωγής προϊόντων χωρίς γενετική τροποποίηση.



Εάν ο πελάτης είναι παραγωγός ζωοτροφών ή παρέχει υπηρεσίες Logistics για ζωοτροφές και έχει
πιστοποιηθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας όπως QS, KAT ή GMP
+, η αρχική πιστοποίηση μπορεί να χορηγηθεί με βάση μία μειωμένη αρχική επιθεώρηση.
 Αυτό είναι εφικτό εάν η επιθεώρηση ρουτίνας σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης
ποιότητας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς εντός των τελευταίων 6 μηνών το πολύ.
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 Στη μειωμένη αρχική επιθεώρηση, θα αξιολογηθούν μόνο οι απαιτήσεις που σχετίζονται με
σημεία ελέγχου γενετικής μηχανικής.
 Οι μη επαληθευμένες απαιτήσεις θα σημειωθούν ως τέτοιες στη λίστα ελέγχου VLOG και θα
γίνει αναφορά στα στοιχεία και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ρουτίνας διασφάλισης
ποιότητας.
 Η αναφορά της επιθεώρησης ρουτίνας σύμφωνα με το άλλο πρότυπο διασφάλισης
ποιότητας θα αποσταλεί στη VLOG μαζί με τα έγγραφα πιστοποίησης VLOG.


Οι διορθωτικές ενέργειες μπορεί να συμφωνούνται στην καταληκτική συνάντηση μετά την
επιθεώρηση και να καταγράφονται.
 Αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης.
 Αν οι διορθωτικές ενέργειες καθοριστούν και συμφωνηθούν μετά την επιθεώρηση πρέπει
επίσης να καταγραφούν και προτού εκδοθεί το πιστοποιητικό.



Εάν ο πελάτης αναθέτει σε τρίτους ("εργολάβους") δραστηριότητες που υπόκεινται σε
πιστοποίηση (διαδικασίες επεξεργασίας), οι εργολάβοι πρέπει να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο
σύμφωνα με το πρότυπο VLOG από τον Φ.Π. εφόσον υπάρχει συμφωνία/συμβόλαιο συνεργασίας
ανάμεσα στον πελάτη και τον εργολάβο.



Αν ο πελάτης αιτείται πιστοποίησης σε πολλαπλές δραστηριότητες και υποδραστηριότητες, ο
επιθεωρητής του Φ.Π. θα ελέγξει τις απαιτήσεις για όλα τα αντίστοιχα μέρη του προτύπου.



Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί μόνο μετά την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών και της
επαλήθευσης τους από τον Φ.Π. αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί παραβίαση των κανόνων
τεκμηρίωσης που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος ή/και όταν υπάρχουν μη
συμμορφώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή προϊόντων (τροφίμων και ζωοτροφών) χωρίς
γενετική τροποποίηση (αξιολογήσεις τύπου risk).



Κατά την εσωτερική επιθεώρηση από τον πελάτη και την επιθεώρηση από τον Φ.Π. πρέπει να
εξεταστεί αν τα αποτελέσματα των αναλυτικών μεθόδων αξιολογήθηκαν σωστά και αν τα όποια
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα εφαρμόστηκαν κατάλληλα.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ


Στην περίπτωση της ατομικής πιστοποίησης και πριν την έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης ο
πελάτης θα πρέπει:
 Να έχει γραπτή συμφωνία με Φ.Π. εγκεκριμένο από τη VLOG
 Να έχει υπογράψει με τη VLOG τη Συμφωνία Χρήσης Προτύπου
Όταν πρόκειται για ομαδική πιστοποίηση οι ανωτέρω συμφωνίες υπογράφονται από τον Group
Organizer εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας.



Συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του VLOG προτύπου



Ο πελάτης πρέπει:
 Να υποβάλει στον επιθεωρητή του Φ.Π. την ενημερωμένη περιγραφή δραστηριότητας
(Annex IX VLOG Facility Description). Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται:


Σχετικά πληροφορικά παραρτήματα.



Επιπλέον ζητούμενη τεκμηρίωση ανά δραστηριότητα.



Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων.

 Τα ανωτέρω:


Ανασκοπούνται από τον επιθεωρητή του Φ.Π. και το γεγονός καταγράφεται στη
φόρμα περιγραφής δραστηριότητας και/ή στη λίστα ελέγχου.



Δίδονται στον επιθεωρητή για περαιτέρω επεξεργασία στον Φ.Π. και προώθηση στη
VLOG.



Πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου το αργότερο πριν την επόμενη επιθεώρηση.
-

Μία αναφορά ή επικοινωνία με τον Φ.Π. απαιτείται μόνο στην περίπτωση
αλλαγών στα υλικά που σχετίζονται με την πιστοποίηση VLOG.



Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, τεκμηρίωση και έγγραφα/πληροφορίες που θεωρούνται
εμπιστευτικά μπορούν να μην αποσταλούν στον επιθεωρητή του Φ.Π. αλλά πρέπει να είναι
διαθέσιμα κατά την επιθεώρηση.



Διεξαγωγή εσωτερικών εκτιμήσεων σε ετήσια βάση.



Ο πελάτης πρέπει να καθορίσει τις διορθωτικές ενέργειες και τις προθεσμίες εφαρμογής τους για
όλες τις αποκλίσεις που αναγνωρίζονται κατά την επιθεώρηση (βαθμολογίες με B, C, Risk, KO).
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Αν ο πελάτης καταθέσει τις διορθωτικές ενέργειες και τις προθεσμίες εφαρμογής τους σε χρόνο
μετά την επιθεώρηση, έχει την πλήρη ευθύνη της διαδικασίας.



Σωστή χρήση του λογότυπου πιστοποίησης VLOG και της σήμανσης (labelling) των προϊόντων.



Ο πελάτης πρέπει να κατατάξει τη δραστηριότητά του σε συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου πριν
την επιθεώρηση και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα αντίστοιχα μέρη του προτύπου. Αυτό
πρέπει να καταγραφεί στην ανάλογη φόρμα περιγραφής δραστηριότητας (Annex IX VLOG Facility
Description).



Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αρχεία είναι ευανάγνωστα και αυθεντικά.
 Πρέπει να διατηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους.
 Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη μεταφορά, την αποθήκευση, το χειρισμό ή την
εμπορία προϊόντων «χωρίς γενετική τροποποίηση» πρέπει να διατηρηθούν για την επόμενη
περίοδο, εκτός εάν οι νομικές διατάξεις απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης: η
ελάχιστη διάρκεια ζωής της παρτίδας / lot + ένα έτος, αλλά όχι μικρότερη των δύο ετών.



Ο πελάτης που είναι παραγωγός ζωοτροφών ή προϊόντων τροφίμων οφείλει να ενημερώσει άμεσα
τους πελάτες του και τον Φ.Π. όταν διαπιστώσει ότι έχουν παραδοθεί προϊόντα με ακατάλληλη
σήμανση.



Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει συμφωνία υπό συμβόλαιο με εργολάβο/ους για ανάθεση
μέρους ή κάποιων από τις δραστηριότητες του:
 Οφείλει να ενημερώσει τον/τους εργολάβο/ους ότι:


Θα πρέπει να επιθεωρούνται από τον Φ.Π. για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
του προτύπου VLOG



Η συχνότητα επιθεώρησης του/των εργολάβου/ων είναι ίδια ακριβώς με αυτή του
πελάτη



Δεν θα λάβει/ουν πιστοποιητικό VLOG

 Ελάχιστες απαιτήσεις συμφωνίας ανάμεσα στον πελάτη και τον/τους εργολάβο/ους:


Σκοπός και λεπτομέρειες της υπό εργολαβία δραστηριότητας



Δέσμευση εργολάβου/ων για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος
προτύπου VLOG
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & GROUP ORGANIZER


Κάθε μέλος της ομάδας:
 Πρέπει να έχει συμβόλαιο με τον Group Organizer όπου δηλώνεται η απαίτηση
συμμόρφωσης με το πρότυπο VLOG αλλά και η υποχρέωση τήρησης συστήματος αυτόπαρακολούθησης.
 Μπορεί να μετέχει μόνο σε μία πιστοποιημένη κατά VLOG ομάδα για μια συγκεκριμένη
περιοχή προϊόντος. Αν το μέλος παράγει ζώα/ζωικά προϊόντα για διαφορετικούς τομείς (π.χ.
γάλα και κρέας) τότε μπορεί να είναι μέλος διαφορετικών ομάδων για κάθε προϊόν.
 Μπορεί να σημαίνει τα προϊόντα του ως «χωρίς γενετική τροποποίηση» μόνο όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ομαδικής πιστοποίησης στην οποία είναι ενταγμένο.
 Δεν μπορεί να σημαίνει τα προϊόντα του ως «χωρίς γενετική τροποποίηση» όταν υπάρχει
αναστολή ή απόσυρση της πιστοποίησης της ομάδας.
 Μπορεί μεμονωμένα να μην του επιτραπεί η χρήση του σήματος «χωρίς γενετική
τροποποίηση» και χωρίς να διακόπτεται η πιστοποίηση της ομάδας.



Στην περίπτωση που ο Group Organizer χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Φ.Π. για την
επιθεώρηση των μελών της ομάδας:
 Ο Group Organizer:


Πρέπει να περιγράψει τη σκοπιμότητα κάθε Φ.Π. (π.χ. ποιος Φ.Π. θα επιθεωρεί ποιο
μέλος της ομάδας).



Πρέπει να διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για
πιστοποίηση και ότι επιθεωρούνται όλες οι δραστηριότητες υπό πιστοποίηση.

 Οι ομάδες πρέπει να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε Φ.Π. να επιθεωρεί
ανεξάρτητα κάθε ομάδα ή την περιοχή ευθύνης της.
 Ο Φ.Π.:


Πρέπει να επιθεωρεί και τη συμμόρφωση του Group Organizer με τις απαιτήσεις για
την προκαθορισμένη περιοχή ευθύνης.
-

Αν για πιστοποίηση Λιανικής, οι επιθεωρήσεις μπορεί να διεξάγονται είτε
στα κεντρικά γραφεία είτε στις εγκαταστάσεις του μέλους.
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 Πρέπει να εφαρμόζονται πάντα οι κανόνες για την ομαδική πιστοποίηση.


Ο Group Organizer:
 Πρέπει να υποβάλει στον Φ.Π. αλλά και στη VLOG κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας:


Για κάθε μέλος της ομάδας την πλήρη περιγραφή της δραστηριότητας του στην
οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται σχέδια, οργανογράμματα και περιγραφές
διεργασιών. Έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών.



Πλήρη λίστα των μελών της ομάδας, επικαιροποιημένη όποτε απαιτείται.
Σημαντικό: Ο Group Organizer έχει την ευθύνη για τη συνεχή ενημέρωση των
παραπάνω στοιχείων, και την ενημέρωση του Φ.Π. και της VLOG όταν συμβαίνουν
αλλαγές.

 Θα καθορίσει τη βάση πάνω στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική VLOG πιστοποίηση
(αν θα επιθεωρηθεί το 25% ή όλα τα μέλη της ομάδας) και οι μετέπειτα προσθήκες νέων
μελών. Σε αυτή περιλαμβάνεται:


Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από κάθε μέλος της ομάδας και η
υποβολή τους για έγκριση στον Φ.Π.



Η κατηγοριοποίηση με βάση τον κίνδυνο, όλων των μελών της ομάδας, και σχετική
ενημέρωση του Φ.Π.

 Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και αξιολόγηση το λιγότερο σε ετήσια βάση των
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιούν τα μέλη της ομάδας.


Για την περίπτωση της ομαδικής πιστοποίησης στη Λιανική (Part G) αν το μέλος της ομάδας δεν
διαθέτει κατ’ ελάχιστο το 90% των προϊόντων του «χωρίς γενετική τροποποίηση» στον τελικό
καταναλωτή, τότε για να έχει VLOG πιστοποίηση πρέπει να πληροί και τις απαιτήσεις των μερών
Part E και Part F του προτύπου.



Για κάθε μέλος της ομάδας στον αγροκτηνοτροφικό τομέα (Part E), πρέπει να είναι διαθέσιμο
τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου που αναφέρεται σε συγκεκριμένη ποσότητα
παράδοσης συστατικών ή σύνθετων ζωοτροφών επιρρεπή σε κίνδυνο, για κάθε διάστημα ελέγχου.



Η έκθεση επιθεώρησης:
 Θα αποσταλεί από τον Φ.Π. στον Group Organizer ή/και το μέλος της ομάδας.
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 Περιλαμβάνει τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που
αποφασίστηκαν.
 Μπορεί να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη από τον Group Organizer ή απ’ ευθείας από τον Φ.Π.
αναλόγως με το τι έχει προσυμφωνηθεί.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Ο πελάτης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα σε γραπτή μορφή:
 Την πιο πρόσφατη έκδοση της μορφής της επιχείρησης ή της δομής της δραστηριότητας.
 Οργανόγραμμα που περιέχει πληροφορίες για τις αρμοδιότητες του προσωπικού και ένα
αναπληρωματικό σχέδιο για την κάλυψη των απουσιών.


Για την περίπτωση ομαδικής πιστοποίησης Λιανικής (Part G) η απόδοση
αρμοδιοτήτων εντός των υποκαταστημάτων μπορεί να συνδέεται με περιγραφές
θέσεων εργασίας.

 Επισκόπηση (με συνεχή ενημέρωση) όλων των ατόμων που εργάζονται σε δραστηριότητα
σχετική με την παραγωγή προϊόντων «χωρίς γενετική τροποποίηση». Σε αυτά
περιλαμβάνονται εποχικό προσωπικό, εκπαιδευόμενοι, ασκούμενοι κλπ εφόσον η εργασία
τους σχετίζεται με το σκοπό πιστοποίησης.


Είναι αποδεκτές πληροφορίες που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.



Στην περίπτωση ατομικής πιστοποίησης σε Αγροκτηνοτροφική Δραστηριότητα (Part D του
προτύπου) ο πελάτης πρέπει να διατηρεί τα τελευταία τρία δείγματα προϊόντος που έχει πάρει, τα
οποία όμως (σε αριθμό) δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τα δείγματα των τελευταίων 2 μηνών. Τα
δείγματα αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τον επιθεωρητή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ο Φ.Π. πρέπει να στέλνει το πλάνο επιθεώρησης στη διοίκηση του αιτούντος πελάτη πριν από την
επιθεώρηση. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται, αν εφαρμόζει, πληροφορίες για την επιθεώρηση
εργολάβων του πελάτη.



Ο Φ.Π. είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών.
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Ο Φ.Π. έχει την ευθύνη της απόδοσης, διατήρησης και απόσυρσης της πιστοποίησης όπως επίσης
και της επέκτασης ή περιορισμού των scopes ή την αναστολή της πιστοποίησης.



Ο Φ.Π. στην περίπτωση της ομαδικής πιστοποίησης έχει την ευθύνη της προσθήκης νέων
εγκεκριμένων μελών στο πιστοποιητικό και της αποστολής της ενημερωμένης λίστας στον Group
Organizer. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει:
 Την κατηγορία κινδύνου του μέλους
 Την ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης ρουτίνας
 Για τις επιχειρήσεις ωοτοκίας και τους αριθμούς εκτύπωσης



Αποκλίσεις τύπου B και C μπορεί να εξεταστούν με επακόλουθη υποβολή έγγραφης τεκμηρίωσης,
ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με μία επακόλουθη επιτόπια επιθεώρηση. Αυτό θα το αποφασίσει ο
Φ.Π. με μέθοδο βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων.



Ο επιθεωρητής του Φ.Π.:
 Πρέπει να αξιολογεί και αν απαιτείται να επαναπροσδιορίζει την κατηγορία κινδύνου όπου
ανήκει η δραστηριότητα του πελάτη σε κάθε επιθεώρηση και αυτό να καταγράφεται στη
λίστα ελέγχου.
 Πρέπει να εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις στη λίστα ελέγχου και να καταχωρεί τις
συμφωνημένες διορθωτικές ενέργειες και τις προθεσμίες.



Σε περίπτωση ύπαρξης υποψίας παράβασης για επιχείρηση που έχει πιστοποίηση VLOG, ο Φ.Π. θα
διενεργήσει επιπρόσθετες αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σχετικά με το εικαζόμενο πρόβλημα.



Ο Φ.Π. μπορεί να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πελάτη για την επίσκεψη του σε αυτόν, στη
περίπτωση της απροειδοποίητης επιθεώρησης. Το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα είναι 2
μέρες νωρίτερα.
Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή (δηλ. που θα ενημερώσει τον πελάτη) θα πρέπει να αιτιολογήσει
και να τεκμηριώσει αυτή του την απόφαση.



Ο Φ.Π θα στείλει στη VLOG τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εντός 8 εβδομάδων από την
ημερομηνία διεξαγωγής της.



Ο Φ.Π. ενημερώνει τον πελάτη εγκαίρως και εγγράφως στην περίπτωση που προκύψουν αλλαγές
κατά την ανασκόπηση της έκθεσης επιθεώρησης (λίστες ελέγχου, περιγραφή δραστηριότητας και
κατάταξη σε κατηγορία κινδύνου).
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Ο Φ.Π. είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του αιτούντα για τις χρεώσεις της όλης διαδικασίας
όπως αυτές καθορίζονται από την VLOG και από τον Φ.Π.
Σημείωση: Σε περίπτωση που για την απόδειξη της επίλυσης μιας μη τήρησης πρέπει να
πραγματοποιηθεί περαιτέρω επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του, ενδέχεται να υπάρξει νέα χρέωση.



Σε περίπτωση που ο ΦΠ επιθυμεί να λήξει την Διαπίστευσή του, ή σε περίπτωση που ο ΦΠ χάσει
την έγκριση VLOG, θα πρέπει να ενημερώσει τους πελάτες του μέσω γραπτής επιστολής πως
πρέπει να επαναπιστοποιηθούν ή να μεταφερθούν σε άλλο ΦΠ. Θα πρέπει να ενημερώσει εξίσου
και τον Φ.Δ.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Ο πελάτης πρέπει να εφαρμόζει ετήσιο σχέδιο δειγματοληψίας για εργαστηριακούς ελέγχους
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου για κάθε τύπο δραστηριότητας.
 Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων όπως επίσης και οι όποιες διορθωτικές
ενέργειες τα αφορούν πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την επιθεώρηση.



Ο επιθεωρητής του Φ.Π. έχει την ευθύνη λήψης συμπληρωματικών δειγμάτων για εργαστηριακούς
ελέγχους κατά την επιθεώρηση με μέθοδο βασισμένη στην ανάλυση κινδύνων ή σε περιπτώσεις
που υπάρχει υποψία μη συμμόρφωσης.



Τα δείγματα:
 Πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με το Annex III Requirements for the scope of test του
προτύπου VLOG.
 Λαμβάνονται υπόψη μόνο αποτελέσματα τα οποία έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις
απατήσεις των κεφαλαίων I2 & I3 του προτύπου σε συνδυασμό με το Annex III.
 Η ανάλυσή τους πρέπει να διενεργείται σε εργαστήρια αναγνωρισμένα από τη VLOG το
αργότερο έως την 01/01/2019.



Στην περίπτωση αποτελεσμάτων θετικών σε GMOs ο πελάτης πρέπει να διαθέτει σύστημα
χειρισμού των ελαττωματικών προϊόντων και της σήμανσης μη συμμορφούμενων προϊόντων ώστε
αυτά να μην διατεθούν στην αγορά.



Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων που προκύπτουν από τη δειγματοληψία που διενεργείται
από τον Φ.Π. μοιράζεται ανάμεσα στον Φ.Π. και τον πελάτη.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ


Προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση του πελάτη είναι η επιτυχής αξιολόγηση μιας τακτικής
επιθεώρησης.



Οι αξιολογήσεις όλων των απαιτήσεων του προτύπου για όλες τις επιλογές πιστοποίησης έχουν ως
ακολούθως:
 Α: Πλήρης συμμόρφωση με την απαίτηση → Λαμβάνει 10 πόντους.
 Β: Μικρές έως μέτριες αποκλίσεις από την απαίτηση → Λαμβάνει 5 πόντους.
 C: Μη συμμόρφωση ή σοβαρές αποκλίσεις από την απαίτηση → Αφαιρούνται 10 πόντοι.
 Ν.Α.: Μη εφαρμόσιμη απαίτηση → Δε λαμβάνει ούτε αφαιρούνται πόντοι.
Η βαθμολόγηση μιας απαίτησης ως Ν.Α. πρέπει να αιτιολογείται στην αναφορά



επιθεώρησης.
 Risk:

Ένα στοιχείο απαίτησης δεν πληρούται, με αποτέλεσμα η επισήμανση "Ohne

Gentechnik" / "VLOG geprüft" να κινδυνεύει → Αφαιρείται το 15% των συνολικών πόντων.


Αποδίδεται μόνο σε απαιτήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως K.O.



Αποδίδεται για τις αποκλίσεις εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός
GMO-free συστήματος όπως:
- Ανεπαρκές σύστημα αυτοελέγχου
- Μη κατάλληλη εφαρμογή προγράμματος δειγματοληπτικών ελέγχων
- Όχι πλήρως λειτουργικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
- Μη διασφαλισμένες μεταφορές
- Απουσία/ανεπάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού, προσωπικό που δεν γνωρίζει τις
ευθύνες του
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιητικά VLOG ή πιστοποιητικά κατάστασης GMOfree
- Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των διαδικασιών αποθήκευσης ή παραγωγής



Το 15% των συνολικών πόντων θα αφαιρείται για κάθε κριτήριο που αξιολογείται ως
Risk
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Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί μόνο μετά την εφαρμογή και ανασκόπηση της
διορθωτικής ενέργειας και ο Φ.Π. θα αποφασίσει αν απαιτείται επακόλουθη
επιθεώρηση.

 KO: Απαιτήσεις για τις οποίες αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, επηρεάζουν κρίσιμα την
επισήμανση "Ohne Gentechnik" / "VLOG geprüft" → Η επιθεώρηση αποτυγχάνει.





Μπορούν να βαθμολογηθούν μόνο με Α, Β ή ΚΟ



Δεν μπορούν να βαθμολογηθούν με Ν.Α.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί καινούρια αρχική επιθεώρηση και ο Φ.Π. να ενημερώσει τη VLOG
εντός 2 εργάσιμων ημερών όταν:
 Ένα κριτήριο ΚΟ βαθμολογηθεί ως ΚΟ. Τότε δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό και ο Φ.Π.
θα αναστείλει το τρέχον VLOG πιστοποιητικό. Ο πελάτης πρέπει να εφαρμόσει τις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες πριν την επανέκδοση του πιστοποιητικού.
 Η επιθεώρηση κριθεί αποτυχημένη και δεν έχουν αποδοθεί ΚΟ αξιολογήσεις.
 Οι GMOs που δεν θεωρούνται τυχαίοι ή τεχνικώς αναπόφευκτοι εντοπίστηκαν
αποδεδειγμένα στην περιοχή επεξεργασίας τροφίμων VLOG. Ο Φ.Π. θα αναστείλει το
τρέχον VLOG πιστοποιητικό.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Οι κυρώσεις επιβάλλονται και κοινοποιούνται εγγράφως στον πελάτη από τον Φ.Π.



Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν είναι:
 Γραπτή προειδοποίηση
 Αυστηρότερες απαιτήσεις καταχώρησης και αναφοράς
 Επακόλουθη επιθεώρηση
 Επιπρόσθετη δειγματοληψία και έλεγχος
 Εξαίρεση μη συμμορφούμενων προϊόντων από το πεδίο πιστοποίησης
 Αναστολή ή απόσυρση ή ακύρωση ή καθυστέρηση έκδοσης πιστοποιητικού
 Τερματισμός συμβολαίου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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 Αν κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης επιθυμεί να εντάξει στο πεδίο
πιστοποίησης νέες κατηγορίες προϊόντων, διεργασίες, γραμμές παραγωγής κλπ, αυτό μπορεί να
γίνει μέσω μιας επιθεώρησης επέκτασης.
 Ο Φ.Π. θα αποφασίσει αν θα πραγματοποιηθεί πλήρης επιθεώρηση ή αν θα ελεγχθούν
μόνο συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου.
 Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις το πιστοποιητικό VLOG θα τροποποιηθεί ούτως ώστε να
συμπεριληφθούν τα νέα προϊόντα.
 Αν δεν πραγματοποιηθεί πλήρης on-site επιθεώρηση, η ισχύς του τροποποιημένου
πιστοποιητικού παραμένει ίδια με αυτή της προηγούμενης επιθεώρησης ρουτίνας.
 Η περίοδος ισχύος ενός πιστοποιητικού μπορεί να επεκταθεί μέχρι να εκδοθεί καινούριο
πιστοποιητικό αλλά όχι μετά το πέρας του επόμενου έτους (σχετικού με την ημερομηνία
επιθεώρησης).

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


Ο Φ.Π. έχει την ευθύνη της απόδοσης, διατήρησης και απόσυρσης της πιστοποίησης όπως επίσης
και της επέκτασης ή περιορισμού των scopes ή την αναστολή της πιστοποίησης.



Ο Φ.Π. θα αναστείλει ισχύον πιστοποιητικό όταν σε επιθεώρηση καταγραφεί αξιολόγηση Κ.Ο.



Ο Φ.Π. θα ανακαλέσει πιστοποιητικό όταν GMOs που δεν θεωρούνται τυχαίοι ή τεχνικώς
αναπόφευκτοι, εντοπιστούν αποδεδειγμένα σε περιοχή παραγωγής προϊόντων χωρίς γενετική
τροποποίηση.



Στην περίπτωση μη επιτυχούς επιθεώρησης η VLOG θα αποφασίσει:
 Για τον τερματισμό της Συμφωνίας Χρήσης Προτύπου με τον πελάτη
 Για την ανάκληση της άδειας χρήσης σήματος

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή μετονομασίας της επιχείρησης
 Η προηγούμενη επιχείρηση με VLOG πιστοποίηση δίνει άδεια στον Φ.Π. να χρησιμοποιήσει
τα δεδομένα για τη νέα επιχείρηση.
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 Ο Φ.Π. αναλαμβάνει την VLOG πιστοποίηση της νέας επιχείρησης με βάση τα
καταχωρημένα έντυπα της προηγούμενης επιθεώρησης. Η περίοδος ισχύος του
ανανεωμένου πιστοποιητικού VLOG δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη του
προηγούμενου πιστοποιητικού.
 Ο Φ.Π. ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τη VLOG για τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς ή στην ονομασία του πελάτη.


Λόγω αλλαγής Φ.Π.
 Ο τρέχον Φ.Π. λαμβάνει την έγκριση του πελάτη να δώσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα
απ’ ευθείας στο νέο Φ.Π.
 Ο τρέχον Φ.Π. ενημερώνει τη VLOG για τον τερματισμό/ακύρωση του συμβολαίου της με
τον υπό μεταφορά πιστοποιημένο πελάτη
 Ο τρέχον Φ.Π. μεταβιβάζει στο νέο Φ.Π. τα πλήρη έγγραφα ελέγχου και πιστοποίησης από
την πιο πρόσφατη επιθεώρηση ρουτίνας και όλες τις επακόλουθες επιθεωρήσεις.
 Ο νέος Φ.Π. μπορεί να πιστοποιήσει τον πελάτη σύμφωνα με το πρότυπο VLOG βάσει των
πλήρων εγγράφων επιθεώρησης. Η περίοδος ισχύος του ενημερωμένου πιστοποιητικού
VLOG δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο ισχύος του προηγούμενου πιστοποιητικού.
 Ο νέος Φ.Π. αποστέλλει στη VLOG τα ανανεωμένα πιστοποιητικά και τις σχετικές
πληροφορίες για την επαναπιστοποίηση.

Σημαντικό: Και για τις δύο κατηγορίες μεταφοράς πιστοποίησης, για την περίπτωση ομαδικών
πιστοποιήσεων, οι κατηγορίες κινδύνου και τα διαστήματα ανάμεσα στις επιθεωρήσεις παραμένουν τα
ίδια.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ (VLOG SEAL).


Το διεθνές λογότυπο VLOG για τα τρόφιμα (“Ohne GenTechnik” seal) είναι καταχωρημένο σήμα
κατατεθέν ιδιοκτησίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, για το οποίο η VLOG έχει
την αποκλειστική άδεια να εκδίδει δικαιώματα χρήσης.
 Η χρήση του σήματος αυτού για σήμανση και διαφήμιση τροφίμων όπως επίσης η
εμφάνισή του και σε πιστοποιητικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης από τη VLOG.
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 Η ειδικότερη χρήση διέπεται από τη συμφωνία ανάμεσα στον αιτούντα την άδεια χρήσης
και τη VLOG, και συνίσταται στη συμμόρφωση του πρώτου με το πρότυπο VLOG ή με άλλο
ισοδύναμα αναγνωρισμένο από τη VLOG πρότυπο.
 Για τη χρήση του σήματος εκτός Γερμανίας:


Η χρήση μεταφρασμένου σήματος υποδηλώνει την πλήρη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του προτύπου, όπως επίσης και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας όπου
πωλείται το προϊόν. Η συμμόρφωση με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία είναι
αποκλειστική ευθύνη του χρήστη του σήματος.



Η μεταφρασμένη εκδοχή του σήματος πρέπει πρώτα να λαμβάνει την έγκριση της
VLOG, και τα προϊόντα που θα τη φέρουν τοποθετούνται στην αγορά μετά την έγκριση
αυτή. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται ανάμεσα στον πελάτη και τη VLOG μία sublicense agreement η οποία πρέπει κάθε φορά να συμπληρώνεται όταν προστίθενται
καινούρια προϊόντα.



Το λογότυπο VLOG για τις ζωοτροφές (“VLOG geprüft” seal) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα φορτίων ζωοτροφών για τα οποία δεν απαιτείται ειδική
επισήμανση σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1829/2003 και 1830/2003 και έτσι είναι
κατάλληλες για την παραγωγή τροφίμων.
 Η χρήση του σήματος αυτού:


Επιτρέπεται μόνο μετά τη συγκατάθεση της VLOG που είναι ο ιδιοκτήτης του
σήματος.



Ρυθμίζεται από ξεχωριστή συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα στη VLOG και τον
χρήστη.



Απαιτεί την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου VLOG ή
με άλλο ισοδύναμα αναγνωρισμένο από τη VLOG πρότυπο.
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