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GLOBALG.A.P. Nyhedsbrev
fra Baltic Control® Certification
Kære kunde,
Så er vi klar med årets første GLOBALG.A.P. nyhedsbrev. Vi håber, I alle er kommet godt i gang med
2019 og er klar til, at foråret for alvor får fat.
Vi har samlet lidt forskellige nyheder og informationer, som er relevante for jer som GLOBALG.A.P.
certificerede producenter. Skulle der dukke spørgsmål op, efter I har læst nyhedsbrevet, er I som altid
meget velkommen til at kontakte os.
Go’ læselyst.

INDHOLD:

· Ny version af standarden

Vi har fået en ny version af GLOBALG.A.P. IFA standarden – version 5.2 – som bliver obligatorisk fra 1. august 2019.

· Ny national tolkningsvejledning (NIG) til GRASP i Danmark
Vi har endelig fået godkendt den nye danske NIG for GRASP.

· Nye kursustilbud

Vi har oprettet to nye kurser, som vi håber, I vil være interesserede i.

· Underleverandører

Der er lidt opstramninger på vej mht. til dokumentation for, at jeres underleverandører lever op til GLOBALG.A.P. kravene.

· National arbejdsgruppe

Så er GLOBALG.A.P.s nationale tekniske arbejdsgruppe i Danmark startet op igen.

· Håndtering af persondata

Ny information fra GLOBALG.A.P. om håndtering af persondata.
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Ny version (5.2) af GLOBALG.A.P. IFA standarden
Den nye version 5.2. er obligatorisk fra d. 1. august 2019.
Det betyder, at alle audits, der ligger efter d. 31. juli vil
foregå efter den nye version. Det er således en god ide at
bruge den nye version ved jeres næste interne audit. Selv
hvis der er lang tid til jeres gencertificering, kan I med fordel
kigge på ændringerne, for at sikre jer, at I lever op til de få
nye krav.
Der er nemlig ikke så mange ændringer – et enkelt helt nyt
punkt for alle (AF 17.1), to nye punkter for frugt og grønt
producenterne (FV 5.9.1 & 5.9.2), en udvidelse af FV 5.1.1
& FV 5.2.6, samt et nyt punkt til QMS-audit (for option 2
grupper) QM 1.3 (ii).

Ellers er det smårettelser og omformuleringer for klarhedens
skyld. GLOBALG.A.P. har opsummeret alle ændringerne
på deres hjemmeside – følg evt. dette link, hvor man kan
åbne den nye version med ændringerne markeret:
Link til GLOBALG.A.P. Summary of Changes

Vi har lavet en lille opsummering til jer her:

✓✓ Det nye punkt AF 17.1 handler om, at man nu skal have en nedskrevet procedure for, hvordan man håndterer
produkter, som ikke lever op til kvalitetskravene.
✓✓ De to nye punkter FV 5.9.1 & 5.9.2 for frugt og grønt handler om, at hvis man selv pakker sine produkter i den
endelige emballage, så skal man overholde reglerne for mærkning (etiketter) i modtagerlandet samt kundekrav
og krav til mærkning af mulige allergener i både produktions- og modtagerland. Disse punkter er ikke relevante,
hvis man ikke pakker sine produkter i den endelige emballage.
✓✓ Punkterne FV 5.1.1 & FV 5.2.6 er udvidet, så risikovurderingen for håndtering af produkterne nu også omfatter
risikoen for allergener samt transport væk fra gården. Dermed er køretøjer, som transporterer varerne hen til
køberen, også omfattet af risikovurderingen og af kravet om, at køretøjer skal holdes rene og vedligeholdes.
✓✓ Det nye punkt QM 1.3 (ii) for option 2 grupper handler om reglerne for en evt. erklæring til medlemmerne om, at
de er medlem af gruppen.

Herudover vil vi gerne fremhæve et par punkter, som vi i
forbindelse med denne opdatering er blevet opmærksomme
på, at vi måske ikke tidligere har informeret tydeligt omkring:
A) For frugt og grønt producenter er der en mulighed
for at opfylde kravene i sektion CB 7.6 (N/A for
Flowers & Ornamentals) vedr. restkoncentrationer af
sprøjtemidler ved at deltage i et restkoncentrationsovervågningssystem (RMS). Dette system skal leve
op til en række krav (som oplistes i annex CB 4) og skal
godkendes af et GLOBALG.A.P. certificeringsorgan,
før det er gyldigt. Hvis man er en gruppe af
producenter, som ønsker at deles om opgaven, eller
hvis man sælger til en aftager, som allerede har sin
egen overvågning af restkoncentrationer, kunne det
være værd at kigge nærmere på.

B) For option 2 grupper vil vi gøre opmærksom på, at
der nu er åbnet mulighed for, at man forud for sin
audit kan søge om dispensation til at lade nogle
af sine producenter sælge deres produkter som
certificerede uden om gruppen. Igen er der en række
krav, der skal opfyldes og der er ingen garanti for, at
man får dispensation.
Kontakt os endelig, hvis I ønsker flere oplysninger vedr.
den nye version.

GLOBALG.A.P. Nyhedsbrev fra Baltic Control Certification

BC Baltic Control Certification
Caring about quality

Ny national tolkningsvejledning (NIG) for GRASP i Danmark
For dem, der tilkøber en GRASP add-on til deres
GLOBALG.A.P. certificering, kan vi oplyse, at der endelig
er kommet en vejledning i, hvordan punkterne i en GRASP
vurdering skal tolkets i en dansk kontekst, og den er på
flere punkter tilpasset dansk lovgivning. Vi håber meget
på, at dette skulle gøre det mere meningsfuldt at arbejde

med GRASP i danske virksomheder. Vi tilbyder et kursus i
GRASP i slutningen af april – her vil denne nye vejledning
også blive gennemgået.
Vejledningen kan hentes her

Kurser
Det er med glæde, at vi kan annoncere, at Baltic Academy
nu udbyder de to første opdaterings-kurser indenfor
GLOBALG.A.P.:
D. 10. april: Opdatering vedr. den nye version 5.2 og
indenfor krav til underleverandører, brug af vand, test af
tilbagekaldelsesprocedure samt massebalance.
D. 24. april: GLOBALG.A.P. Risk Assessment for Social
Practice (GRASP) og den nye danske vejledning.

Begge kurser foregår hos Baltic Academy på Kulsviervej
150, 2800 Kgs. Lyngby, hvor vi starter kl. 9.30 og slutter
ca. kl. 15.30
Sidste frist for tilmelding (og afmelding) er hhv. søndag d.
7. april og mandag d. 22. april på ld@balticcontrol.com.
Herefter er tilmelding bindende.
Hvert kursus koster 2.500 kr./deltager.

Underleverandører
Grunden til at underleverandører er et emne på
opdateringskurset er, at vi ser os nødsaget til at stramme lidt
op på kravene til dokumentationen for, at underleverandører
lever op til GLOBALG.A.P.s krav.
Den mest ligefremme tolkning af kravet (pkt. AF
5.1) er, at hvis en underleverandør udfører et stykke
produktionsrelateret arbejde for certifikatholderen, så
skal der ligge den samme dokumentation, som hvis
man selv havde udført det. Fx sprøjtebeviser og udfyldt
sprøjtejournal, hvis det er sprøjtning, der bliver udført,
eller gødningsjournal og dokumentation for vedligehold og
kalibrering af gødningssprederen, hvis en underleverandør
har gødsket.
Da dette er en ret stor ændring i forhold til, hvordan det
hidtil har foregået i praksis, har vi besluttet at stramme op
på dette område i flere trin, og over en længere periode.

I første omgang vil minimumskravet fremadrettet blive, at
jeres underleverandører ikke blot har skrevet under på, at
de kender til og overholder GLOBALG.A.P.s krav, men at
de har skrevet under på, at de overholder de enkelte krav,
som er relevante for det arbejde, de udfører.
Dermed skal man som certifikatholder tage stilling til, hvilke
krav der følger med det arbejde underleverandøren udfører
– og tage ansvar for at underleverandøren kender til de
specifikke krav.
I kan forvente, at vi ved audit spørger ind til dette, men
at vi resten af året accepterer den korte dokumentation
af underleverandørernes kendskab til og overholdelse af
GLOBALG.A.P.s krav. Fra starten af 2020 vil vi forvente, at
der foreligger dokumentation for at underleverandører er
blevet orienteret om de konkrete krav, og har erklæret at
overholde dem.

GLOBALG.A.P. Nyhedsbrev fra Baltic Control Certification

National arbejdsgruppe
Det er med stor fornøjelse vi kan fortælle, at vi har haft det
første møde i den genstartede GLOBALG.A.P. nationale
tekniske arbejdsgruppe i Danmark. Det var et godt og
produktivt møde, og vi har allerede planlagt næste møde
i maj, hvor vi rigtig skal starte på at lave et forslag til en
national tolkningsvejledning til Danmark, samt sørge for, at
det går lidt hurtigere med at få oversat den nye version af
tjeklisten til dansk.

Gruppen er for alle interessenter, og man kan tilmelde sig
på GLOBALG.A.P.s hjemmeside. Skriv til ld@balticcontrol.
com for at få mere information.

Håndtering af persondata
I disse tider med persondatalovgivning og GDPR skal vi
selvfølgelig også oplyse jer om, hvordan jeres personlige
data bliver opbevaret og håndteret. I første omgang er det
GLOBALG.A.P. som vil give jer disse oplysninger. Derfor er
teksten på engelsk – den kan hentes her.

Hvis I har nogle spørgsmål i denne anledning, så ring eller
skriv endelig til os!

Rigtig god arbejdslyst til jer alle i det spirende forår

Med venlig hilsen

Lisbeth Dahlmann-Hansen
GLOBALG.A.P. Scheme Manager
Mobil tlf.: +45 91 23 08 08
Email: ld@balticcontrol.com
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