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I Zakres 

Celem Katalogu Sankcji jest zobowiązanie podmiotu certyfikowanego na zgodność  
z GLOBALG.A.P. do spełniania wymagań standardów: 
 

 Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa (IFA – Integrated Farm Assurance)  

 Łańcuch Dostaw (CoC – Chain of Custody) 

 Nurture Module 

 Albert Heijn Protocol for residues 

 GRASP 

 GLOBALG.A.P. PLUS 
 
Wymienione sankcje mogą być zastosowane indywidualnie lub w kombinacjach. Kolejność sankcji nie 
przedstawia żadnego znaczenia i ważności.  
 
II Niezgodność i ich odpowiednie sankcje  

Podmiot certyfikowany na zgodność z GLOBALG.A.P. jest zobowiązany dostarczyć audytorowi/inspektorowi 
w terminie 28 dni od daty audytu/inspekcji działania korygujące, będące dowodem zamknięcia 
niezgodności stwierdzonych podczas audytu/inspekcji. 
Niezgodności stwierdzone u producenta dotyczą: 
 

 Niezgodności z punktem kontroli na liście kontrolnej GLOBALG.A.P. IFA/ GLOBALG.A.P. CoC/ 
Nurture Module/ Albert Heijn for residues/ GLOBALG.A.P. PLUS. 

 Naruszenia zasady certyfikacji IFA/CoC/Nurture Module/ Albert Heijn for residues/GRASP/ 
GLOBALG.A.P. PLUS.  

 Niezgodności z postanowieniami którejkolwiek umowy podpisanej między Jednostką Certyfikującą 
oraz producentem. 

 
W przypadku wykrycia w/w niezgodności, Jednostka Certyfikująca (JC) nakłada odpowiednią sankcję: 
 

1. Ostrzeżenie -  jest wydawane we wszystkich przypadkach wykrytego braku zgodności (nie 
dotyczy GRASP).  

2. Zawieszenie - jeżeli w ciągu 28 dni od daty inspekcji producent lub grupa producentów nie 
osiągną 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi oraz 95% z wymaganiami 
drugorzędnymi lub, w przypadku CoC akwakultury, nie spełnione zostaną więcej niż jedno z 
czterech wymagań drugorzędnych lub w przypadku modułu NURTURE/Albert 
Heijn/GLOBALG.A.P. PLUS 100 % zgodności z wymaganiami podstawowymi, wówczas w bazie 
danych GLOBALG.A.P. nakłada się sankcję „Zawieszenie“ (w przypadku audytu/inspekcji dla 
ponownej certyfikacji) lub sankcję „Otwarta niezgodność“ (w przypadku pierwszej certyfikacji, 
po wstępnej inspekcji). Jeśli uznany rządowy organ wskaże na wyraźne powiązanie pomiędzy 
producentem/grupą producencką a zagrożeniem zdrowia publicznego zawieszenie zostaje 
nałożone w trybie natychmiastowym. Zawieszenie może zostać wydane maksymalnie na czas 
12 miesięcy. Podczas zawieszenia, producent nie może posługiwać się logo/znakiem 
handlowym, ani certyfikatem GLOBALG.A.P. Istnieją dwa rodzaje zawieszenia: 

 Zawieszenie deklarowane przez producenta 
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Producent lub grupa producentów mogą dobrowolnie zgłosić JC wniosek o zawieszenie wybranych 
produktów, jednakże zawieszenie nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz 
innych stosownych opłat.  
 

 Zawieszenie deklarowane przez Jednostkę Certyfikującą.  
JC wydaje i uchyla zawieszenia produktów dla producentów/ grup producentów. Czas na podjęcie 
działań korygujących zostanie ustalony przez JC. 

 
3. Anulowanie produktu - jeśli przyczyna zawieszenia nie zostanie usunięta w wyznaczonym 

przez JC terminie, wówczas podczas kolejnych 12 miesięcy producent nie może wnioskować o 
certyfikację IFA/CoC/NURTURE Module/Albert Heijn/GLOBALG.AP. PLUS. Ponadto sankcja ta 
skutkuje całkowitym zakazem używania logo/znaku handlowego GLOBALG.A.P., 
licencji/certyfikatu, czy też jakiegokolwiek innego dokumentu, który wiąże się z GLOBALG.A.P.  

4.  Anulowanie kontraktu - JC nakłada, gdy zachodzi jedna z następujących przesłanek: 

 JC znajdzie dowody fałszerstwa i/lub braku zaufania, co do spełnienia wymagań    GLOBALG.A.P. 

 Producent/grupa producencka nie mogą okazać dowodu przeprowadzenia działań korygujących po 
ustanowieniu sankcji zawieszenia przez JC. 

 Kiedy występuje brak zgodności z postanowieniami umowy. 
 

5. Otwarta niezgodność - nakłada się, gdy podczas pierwszej certyfikacji w terminie 28 dni od 
daty wstępnej inspekcji producent/grupa producentów nie zamknie wszystkich niezgodności i 
nie zostanie osiągnięte 100 % spełnionych wymagań podstawowych i 95% wymagań 
drugorzędnych, lub w przypadku CoC akwakultury, nie spełnione zostaną więcej niż jedno z 
czterech wymagań drugorzędnych lub w przypadku modułów: NURTURE, Albert Heijn, 
GLOBALG.A.P. PLUS nie spełnione zostanie przynajmniej jedno wymaganie podstawowe.  

Niezgodności, wykryte podczas audytu/inspekcji powinny zostać zamknięte w ciągu 3 miesięcy 
od daty inspekcji. W okresie otwartej niezgodności producent/grupa producentów nie może 
sprzedawać produktów i używać logo GLOBALG.A.P., dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną 
zamknięte.  Jeśli przyczyna otwartej niezgodności nie zostanie usunięta w ciągu trzech miesięcy, 
należy przeprowadzić pełną inspekcję przed wydaniem certyfikatu. 

 

 Dowody rozwiązania braków zgodności mogą zostać dostarczone audytorowi/inspektorowi w 
postaci dokumentacyjnego materiału dowodowego drogą elektroniczną lub listownie. JC informuje 
producenta/ grupę producentów o nałożonych sankcjach drogą elektroniczną lub listownie. Jeżeli 
producent/grupa producentów dostarczy do JC satysfakcjonujące dowody na to, że niezgodności 
zostały usunięte w ustalonym terminie, to nałożone sankcje zostaną zniesione. 

 

 
 
 


