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1. GİRİŞ
a)

GLOBALG.A.P. Entegre Çiftlik Güvencesi (IFA) standardı, bitkinin toprağa dikim öncesinden itibaren (köken ve üretim materyali kontrol noktaları) ya da hayvanların
üretim sürecine işlenmemiş ürün olarak girdiği andan itibaren (Su ürünlerinde ilk seviye hariç; işleme, imalat ya da kesim kapsam dışıdır) başlayarak ürünün tüm
tarımsal üretim sürecinin belgelendirilmesini kapsayan bir çiftlik çıkışı öncesi ya da çiftlik içi standardıdır.

b)

GLOBALG.A.P., ISO/IEC Kılavuz 65 temelinde çiftlik üretim süreçlerinin kabul görmüş, bağımsız, üçüncü taraf belgelendirmesi için standart ve çerçeveyi sağlamaktadır.
(Sadece GLOBALG.A.P. resmi dokümanlarında belirtilen uygulanmış İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ile güvenilir bir uygunluk düzeyine erişebilen ürünlerin üretim
sürecinin – ekim/dikim, yetiştirme, büyütme, ya da üretim – sertifikalandırılmasını güvence altına alır. )

c)

IFA Standardı üreticilere birçok avantajlar sunmaktadır:
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d)

(i)

Birincil üretiminde ulusal ve bölgesel çiftlik güvencesi programlarının geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik ederek gıda güvenliği risklerini azaltmak ve tüketici
ve gıda zincirine riskleri değerlendiren HACCP temelli net bir referans standart ile hizmet vermek. Bu aynı zamanda, gıda zincirinin başından sonuna kadar
istişare yapılması ile sürekli gelişim ve şeffaflık için teknik iletişim platformu olarak da hizmet verir.

(ii)

Tek “bir-dur–al” uygulamasıyla karışık tarım işletmelerinde yapılacak çoklu ürün denetimlerinden kaçınarak; endüstrinin kendiliğinden önlem alarak aşırı
düzeydeki kural koyucuların getireceği yükten sakınarak ve daha düzeyli bir oyun alanına sahip olmayı amaçlayan küresel uyum düzeyine erişerek uyumun
maliyetini azaltmak.

(iii)

Ortak düzeyde bir denetçi yetkinliği tanımlamak ve yürürlüğe koymak; doğrulama durumunu raporlama ve uygunluk kriterlerinin yorumlanmasını harmanlamak
suretiyle dünya çapında çiftlik güvencesi programlarının entegrasyonunu arttırmak.

Entegre Çiftlik Güvencesi (IFA) Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri dokümanı farklı modüllere bölünmüştür; her biri bir üretim alanındaki farklı faaliyet alanlarını ya da
düzeylerini kapsamaktadır. Bu bölümler şu gruplara ayrılmıştır:
(i)

“Kapsamlar” – daha genel üretim konularını kapsamaktadır, daha geniş sınıflandırılmışlardır. Bunlar:
Tüm Çiftlik Tabanı (AF),
Bitkisel Ürün Tabanı (CB),
Çiftlik Hayvanları Tabanı (LB) ve
Su Kültürü Tabanı (AB).

(ii)

“Modüller” (ya da “alt-kapsamlar”) – daha özel üretim ayrıntılarını kapsamaktadır, ürün tipine göre sınıflandırılmıştır.
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Aşağıdaki diyagram IFA standardının yapısını ve diğer GLOABALG.A.P. standartlarıyla etkileşimlerini açıklamaktadır.
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e)

İlgili yasamanın daha talepkar olduğu yerlerde GLOBALG.A.P. geçersiz kalır. Yasamanın olmadığı (ya da yasamanın yeteri kadar sıkı olmadığı) yerde; GLOBALG.A.P.
uyumun kabul edilebilir asgari seviyesini sağlar. Bunun gibi tüm geçerli mevzuata yasal uyum, kendi başına belgelendirme için bir koşul değildir.
GLOBALG.A.P. Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetim , mevzuatı uygulatan kamusal uyumluluk kurumlarının sorumluklarının yerini
almaz.

f)

GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikleri ve Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerinde kullanılan terminolojinin açıklamaları, web sitesindeki GLOBALG.A.P. TANIMLAR
dökümanında bulunmaktadır.

g)

CPCC dokümanında Uygunluk Kriterleri tarafından referans gösterilen rehberler resmi belgeler değildir, bununla birlikte gerekliliklere uyum sağlayabilmeleri için
üreticilere rehber olarak hizmet ederler.

h)

Yalnızca GLOBALG.A.P. Ürün Listesinde yer alan ürünler belgelendirilebilir. Ürün listesine yeni ürünler eklemek için yapılacak talepler, aşağıdaki bilgileri içeren bir epostayla standard_support@globalgap.org adresine gönderilmelidir:
(i)

Ürün

(ii)

Bilimsel adı

(iii)

Yetiştirme, kullanım, alternatif adlar, resimler, vb gibi herhangi bir ek bilgi. Bunu bir websitesi bağlantısıyla da sağlamak mümkündür.
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2. GENEL YÖNETMELİKLER
a)

GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler dökümanı başvuru sahibine GLOBALG.A.P. belgesini elde etmesi ve devamını sağlaması için temel adımlar ve dikkat edilecekleri
ve aynı zamanda üreticilerin, GLOBALG.A.P. ve BK'lerin rollerini ve ilişkilerini tanımlar.

b)

IFA standardıyla ilgili GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler Dokümanları şunlardır:

c)

(i)
(ii)

KISIM I: GENEL KURALLAR - temel döküman , GLOBALG.A.P. içindeki belgelendirme seçeneklerini, tescil, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini açıklar.
KISIM II: SEÇENEK 2 VE KYS'li ÇOĞUL ALAN SEÇENEK 1 KURALLARI

(iii)

KISIM III: BELGELENDİRME KURULUŞU VE AKREDİTASYON KURALLARI

Eşdeğerlik hakkındaki bilgiler ve eşdeğerlik programlarıyla ilgili kurallar GLOBALG.A.P. Eşdeğerlik Düzenlemelerinde açıklanmıştır.
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3. IFA’YA ÖZGÜ GLOBALG.A.P. GENEL YÖNETMELİKLERİNE İLAVELER VE HARİÇ TUTMALAR
3.1 MEYVE VE SEBZELER
3.1.1 Resmi Belgeler
(i)

Habersiz gözetim kontrolleri için GLOBALG.A.P. Kontrol Listesi – Meyve ve Sebze Sektörü Komitesi Seçenek 1 üreticilerinin habersiz gözetim kontrolleri için
kısaltılmış bir kontrol listesini onaylamıştır. Üretici yine de orjinal kontrol listesindeki Minor Zorunluluklara yüzde 95 uygunluk sağlamak zorundadır. Habersiz
gözetim kontrollerinin sonuçları, haberli kontrollerin eş kontrol noktalarının sonuçları yerine geçer. Habersiz gözetim kontrollerinde bulunmayan; ancak
haberli kontroller sırasında tespit edilmiş olan minör zorunluluk kontrol noktalarına karşı gelen uygunsuzluklar kontrol edilmelidir.

3.1.2 Tescil Süreci – Başvuru ve Belgelendirme Kapsamı
(i)

Hasat:
a) Şayet ürün hasattan önce satılmamış ve ürün işlemesi alıcı tarafından yürütülmeyecekse, belgelendirme kapsamı içerisine dahil edilmek zorundadır.
b) BK, bölüm III te temellendirilmiş gerekliliklere göre, hasatın kapsam dışı edilip edilmeyeceği kararının verilmesi konusunda sorumludur.

(ii)

Hasat-sonrası Ürün İşleme:
a) Başvuru sahibinin kendi mülkiyeti altında gerçekleşmediği zaman, tescil esnasında beyan edilmek ve belgede belirtilmek zorundadır.
b) Nihai paketleme veya işleme ve ürünlere son insan teması hasat esnasında arazide gerçekleşiyorsa, sözkonusu ürün için geçerli değildir. Böyle bir
durumda FV 4.2 altındaki kontrol noktaları geçerli olup, buna mukabil FV 5.0 altındakiler geçersizdir. Bu ürünlerin üreticiye ait olan basit bir tesiste
depolanması durumunda, FV 5.0 altındaki ilgili noktalar da uygulanabilirdir ve ürün işleme belgeye dahil edilmelidir.
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c) Hasat kapsam dışı olduğunda dahil edilemez (bknz yukarıda (ii)).
d) Şayet üreticinin paketleme/işleme/depolama üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığına ve ürünün üreticiye tekrar geri dönmediğine dair, yazılı bir
kanıt (kontrat, anlaşma, vs.) olmadığı sürece ürün işleme esnasında üreticiye ait ise, her zaman dahil edilmek zorundadır (üretici veya taşeron
tarafından),
e) Belgeli ve belgesiz ürünlerin (aynı ürün) ürün işleme ünitesinde (ÜİÜ) paketlenmesi durumunda üretici “Paralel Üretim/Mülkiyet” için tescil olmak
zorundadır.
f) Şayet GLOBALG.A.P. ve çiftlik-çıkışı sonrası belgesi kapsamında bu noktaları içeren GFSI’ın tanıdığı çiftlik-çıkışı sonrası standardı sahibi arasında
karşılıklı imzalanmış bir anlaşma yoksa, ürün işleme ünitesi (ÜİÜ) hazlihazırda çiftlik-çıkışı sonrası GFSI (www.mygfsi.com) tarafından tanınan bir
gıda güvenliği belgelendirmesine sahip olduğunda, GLOBALG.A.P. kontrolörü hem izlenebilirlik ve ayırıştırmayı (AF.10, CB.1.1 ve geçerli olduğu
durumlarda AF.12 kısımlarıdır) hem de geçerli olması durumunda hasat-sonrası uygulamaları (FV.5.8.1-14) denetlemek zorundadır.
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Şayet bir üretici ürün işlemesini çiftlikte yapmıyorsa, ancak GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi (ürün işlemesini de içeren) olan başka bir üreticinin
tesisinde yapıyorsa, BK diğer BK’ nın belgesini kabul edebilir veya BK, kendine özgü ÜİÜ denetimini yürütmeye karar verebilir.

3.1.3 Değerlendirme Süreci
(i)

Meyve ve Sebzeler Sektörü Komitesi aynı zamanda, seçenek 1’ e göre (seçenek 3 için mümkün olabilir) çoklu yıllardır belgelendirilmiş olan üreticiler için bir
ödül olarak düzenli yapılan haberli müteakip tetkikler için de kısaltılmış bir kontrol listesinin kullanılmasını onaylamıştır.

(ii)

Kurallar:
1. Kısaltılmış kontrol listesi ancak bir üreticinin en az 2 yıldan beri belgelendirilmiş olması durumunda kullanılabilir.
2. Son iki kontrolün sonuçları major zorunluluklara % 100 uygunluk içinde ve minor zorunluklara %95 uygunluk içinde olmalı ve son iki yılda
gerçekleşmiş herhangi bir askıya alma durumu bulunmamalıdır.
3. Kontrol kuralları yukarıda tanımlanmış habersiz gözetim kontrolleriyle aynı olmalıdır.
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4. Bununla birlikte yine de ilk kontrol için GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikleri Kısım I’de açıklanan kurallar takip edilir (örneğin, bir CB’den bir
başkasına geçmek, yeni bir ürün eklemek) ya da yeni bir versiyon yayınlandığında; BK orjinal (tam) kontrol listesine göre bir kontrol yapmak
zorundadır.
Örnek 1: İlk kez belgelendirme arayışına giren yeni bir Meyve ve Sebze üreticisi için (tüm yıllarda belgelendirme kurallarına uygunluk
sağlamakta):
2011: IFA V4’e dayalı tam kontrol listesi
2012: IFA V4’e dayalı tam kontrol listesi
2013: IFA V4’e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi
2014: IFA V4’e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi
2015: IFA V5’e dayalı tam kontrol listesi
Örnek 2: IFA V3’ e göre belgelendirilmiş bir üretici için:
2011: IFA V3’ e dayalı tam kontrol listesi ya da IFA V4’ e dayalı tam kontrol listesi
2012: IFA V4’ e dayalı tam kontrol listesi ya da IFA V4’ e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi
2013: IFA V4’ e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi
(iii)

Bui BK tarafından habersiz gözetim kontrolüne uğrama olasılığını değiştirmez.

3.2 BELGE BİLGİSİ
BK tarafından basılmış matbu belge, GLOBALG.A.P. tarafından sunulan şablon ile uyumlu olmak zorundadır. Bakınız Şablon 5.TELİF HAKKINDAN sonra.
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4. YASAL UYARI
FoodPLUS GmbH ve GLOBALG.A.P. onaylı Belgelendirme Kuruluşları bu standartlar altında belgelendirilmiş olan ürünün güvenliğinden yasal olarak sorumlu değildir ve
GLOBALG.A.P. Belgelendirme Kuruluşu tarafından girilen GLOBALG.A.P. Veritabanındaki eksiklerden ve verilerin doğruluğundan sorumlu değildir. FoodPLUS GmbH,
çalışanları ya da temsilcileri hiç bir koşul altında, FoodPLUS GmbH yönetimi, çalışanları ya da temsilcileri ya da o kişinin nihai olarak ve hukuken saptanacak taammüden
oluşan hatası ya da ağır ihmali sonucunda oluşacak bu gibi kayıp, zarar, yük, maliyet ya da masraflarla bağlantılı karşılıklı yükümlülüklerinin icraatları nedeniyle ya da doğrudan
ya da dolaylı kaynaklanan bir üreticinin yükleneceği ya da uğrayacağı her ne nitelikte olursa olsun (müteakip kayıplar da dâhil olmak üzere) herhangi bir kayıp, zarar, yük,
maliyet ya da masraflarda sorumluluk içinde olmayacaktır.

5. TELİF HAKKI
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© Telif hakkı: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Almanya (Germany), tüm standart dokümanlar da dâhildir. Kopyalama ve dağıtıma
ancak değiştirilmeden yapılırsa izin verilir.
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BASKI GÜNCELLEME KAYDI

Yeni doküman

Değiştirilmiş doküman

Yayın Tarihi

Değişikliklerin Tanımlanması
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120116_gg_ifa_intro_tur_final_v4

29 Mart 2012

GLOBALG.A.P’ in GLOBALG.A.P. olarak düzeltilmesi;
2 a) (i) – ifadenin düzeltilmesi

Bu dokümandaki değişikliklerle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, GLOBALG.A.P. sekreteryasına başvurunuz: translation_support@globalgap.org
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Değişiklikler standardın akreditasyonunu etkilemediği durumlarda, versiyon numarası “4.0” olarak kalacak ve güncel baskı “4.-x” (örneğin:”4.0-1”) şeklinde gösterilecektir. Değişiklikler
standardın akreditasyonunu etkilediği durumlarda, versiyon numarası “4.x” (örneğin. “4.1”) olarak değişecektir.
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AB symbol
accreditation mark2

CB Logo1

No. of Certification Body: xxx3

GGN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4
Registration number of producer / producer group (from CB) xxxxxxxxx5
Registration number from Benchmarked Schemes xxxxxxxxxxxx6
7

CERTIFICATE
According to GLOBALG.A.P.®
General Regulations Version8
Option X9
Issued to
Producer group / Producer
Company name, Address 10
Country of Production 11
The Annex contains details of the producers and production management
units /product handling units included in the scope of this certificate.12
The Certification Body [Company Name] declares that the production of the products
mentioned on this certificate has been found to be compliant in accordance with the standard:

Scheme Logo (AMC)

Standard Control Points and Compliance
Criteria Version14

13

The [Standard Name] normative documents have achieved status of equivalence to
GLOBALG.A.P.  normative documents [Name and version] in accordance to the
15
GLOBALG.A.P.  benchmarking procedure.

120206_GG_IFA_GR_Paper_Certificate_Template

Product

16

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
17
Number

Further columns
scope, sub-scope or
product specific
(description see
18
below)

Date of Issuing (printing date of certificate): xx/xx/xxxx
23

Valid from: xx/xx/xxxx
Valid to: xx/xx/xxxx24

Number of
19
producers

Parallel
20
Production

Parallel
21
Ownership

22

Authorized by25
___________________
Date of Certification Decision:
26
xx/xx/xxxx

The current status of this certificate is always displayed at: http://www.globalgap.org/search

27

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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ANNEX for GGN xxxxxxxxxxxxxxx29
Date of Issuing: xx/xx/xxxx

22

Producer Group Members (Option 2 or 4)30
Product(s)

GGN

31

Company/Producer
32
name and address

Product
Handling/
Post Harvest
33
Activities

Parallel
34
Production

Product Handling Units (PHUs) or Production Management Units
(PMUs)35
GGN, GLN
or Sub36
GLN

Unit name and address

37

120206_GG_IFA_GR_Paper_Certificate_Template

Product(s)

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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Notes
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The certificate shall be in English. A second language may be added in the certificate.
1

Certification Body (CB) Logo shall appear on all certificates.

2

Accreditation Body (AB) symbol/accreditation mark is placed on all accredited certificates
in conformity with AB's rules.
Exception: When the CB is approved, but not yet accredited the following text must
appear instead of the AB symbol: “Certificate issued by a GLOBALG.A.P. approved
Certification Body [Company name], but not accredited to the GLOBALG.A.P Scope
according to ISO 65/EN45011 rules’’ or only ‘’Non-accredited certificate”. The AB logo
can only be used when the scope of the accreditation of the CB shall correspond to the
certified GLOBALG.A.P. Sub-Scope.

3

The number given by the Accreditation Body to the Certification Body shall be on all
accredited certificates.

4

GLOBALG.A.P. Number (GGN) shall appear on all certificates. In case a certificate
holder owns a Global Location Number (GLN), this number shall replace the GGN. The
“GLN’’ or ‘’own GLN” may be used instead of “GGN”.

5

The registration number of a producer or producer group, which is assigned by the CB
may appear on all certificates. It consists of the CB-Short and a number (with exactly one
space character between, CB-Short xxxxxxxxxxx).

6

Registration number of benchmarked scheme may appear.

7

The logo of the scheme
GLOBALG.A.P. Certificates: The GLOBALG.A.P. logo shall be added.
Approved Modified Checklist (AMC): The GLOBALG.A.P. logo shall be added in addition
to the AMC logo (13).
Full Benchmarked and Equivalent Schemes: The GLOBALG.A.P. logo may be added in
addition to benchmarked scheme’s logo.
Note: Not-accredited provisionally approved CBs are not allowed to add the
GLOBALG.A.P. logo.

8

Certification Scheme Version
For GLOBALG.A.P Certificates: Please enter, e.g. “GLOBALG.A.P General Regulations
Version 4.x_date”. Always mention the exact Version (e.g.: 4.0_Jan2011)
For Approved Modified Checklist (AMC): Enter e.g. “GLOBALG.A.P General Regulations
Version 4.x”. Please mention the exact Version (e.g.: 4.0_Jan2011).
For Full Benchmarked and Equivalent Schemes (Option 3 and 4): Enter the exact
certification scheme version, e.g.: AMAGAP Produktionsbestimmungen Version January
2008.

9

Option must always appear on certificate as:
‘’Option 1 - individual producer’’,
‘’Option 1 - individual multisite producer’’,
‘’Option 1 - individual multisite producer with QMS’’,
‘’Option 2 - producer group’’,
‘’Option 3 - individual producer under full benchmarked or equivalent scheme’’,
‘’Option 4 - producer group under full benchmarked or equivalent scheme’’.

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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Name of the certificate holder (legal entity) and the address shall be printed on the paper
certificate.

11

Country of production shall appear on all certificates.

12

Applicable only if
a) the certificate holder is a producer group (Option 2 or 4). All producer group members
shall be listed in the Annex.
b) product handling or packing is included in the scope of the certificate. All product
packing and handling units shall be listed as a PHU in the Annex.
c) the certificate refers to a multisite (Option 1 or 3) certificate. All sites of the multisite
operation shall be listed as PMUs in the Annex.
d) the certificate holder has registered for parallel production. All PMUs (production) or
PHUs (packing and handling) with certified products shall be listed by product in the
Annex.

13

In case of AMC, Full Benchmarked or Equivalent Scheme certificates: Logo of the
scheme may appear.

14

Standard Control Points and Compliance Criteria (CPCC) Version, (e.g. “GLOBALG.A.P.
Control Points and Compliance Criteria Integrated Farm Assurance Version
4.0_Jan2011” or “AMAG.A.P Version January 2008”). Mention only the version of the All
Base Module in case the other applicable modules has different versions/updates.
Mention the version of the approved National Interpretation Guideline if published for the
‘Country of Production’ (according to note 11.). E.g.: “GLOBALG.A.P. Control Points and
Compliance Criteria (CPCC) Version 4.0_Mar2011 - Interpretation Guideline The
Netherlands (111122) ”.

15

Only applicable for Full Benchmarking, Equivalent Schemes and AMC

16

Certified product(s) shall always be listed according to the GLOBALG.A.P. product list.
More detailed information may be included in brackets, e.g. stage of seedlings (species
specific information: ova, smolt, fry, fingerling, larvae, alevin, spat, nauplii and post
larvae, others) or variety (banana - cavendish).

17

The GLOBALG.A.P Product Certificate Number shall be printed on the paper certificate.
It is a reference code to the certificate in the GLOBALG.A.P. Database per product and
certificate cycle. The GLOBALG.A.P. product certificate number is generated
automatically in the system and consists of 5 digits, 5 letters and a suffix (#####-ABCDE####). All changes to the certificate in a given certificate cycle are reflected in the suffix.

18

The columns and corresponding attributes linked to the products in the table are scope,
sub-scope or product specific.

Further Harvest
Covered (ha)

First Harvest
Covered (ha)

Further Harvest
Non-Covered (ha)

First Harvest
Non-Covered (ha)

Parallel
Ownership

Parallel
Production

Number of
producers

Product Handling
included

Harvest included

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
Number

For Crops:

Product

120206_GG_IFA_GR_Paper_Certificate_Template

10
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Notes:
Harvest included: If produce handling is included, this data field (column) can be omitted.
Note: If harvest is excluded, product handling is not applicable for the given product.
Product handling (including field packing): Enter yes or no in the column. If product handling in a
facility does exist, the PHU for handling or packing shall be listed in the Annex. In case packing is
done in the field, the fields or sites may be listed.
Quantity (voluntary): Area (in ha) may be included per product according to segregation in “First” and
“Further” Harvest or without segregation. In case quantity (in ha) is displayed, “Non-Covered” and
“Covered” shall be segregated.

Quantity
(in tons)

Parallel
Ownership

Parallel
Production

Number of
producers

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
Number

Product

For Livestock products:

Quantity (voluntary): Tons (live weight) may be included in certificate.

Quantity Seedlings
(EStimated no. of
organism)

Quantity Broodstock
(EStimated no. of
organism)

Farmed Fish (in tons)

Parallel Ownership

Parallel Production

Number of
producers

Post harvest activity

Seedlings purchased?

Broodstock
purchased?

GLOBALG.A.P.
Product Certificate
Number

Scientific name

Product

For Aquaculture products:

120206_GG_IFA_GR_Paper_Certificate_Template

Notes:
Scientific name: The scientific name shall be listed according to the GLOBALG.A.P. product
list.
If broodstock is purchased: enter yes/no.
If seedlings are purchased: enter yes/no into that column.
Post harvest activity: Enter yes or no in the column. If post harvest activity does exist, the
PHU (handling or packing) shall be listed in the Annex.
Quantity of farmed fish, broodstock, seedlings (voluntary): Tons (live weight) may be
included for farmed fish, estimated number of organism may be entered for broodstock and
seedlings (in-house production).
19

Applicable for Option 2 or 4: Add number of producers, which are listed in the Annex.
Column shall appear only in case of Option 2 or 4.

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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20

Applicable in case of parallel production of non-certified and certified products (yes/no)
All PHUs/PMUs for certified products shall be listed in the Annex.

21

Applicable in case of parallel ownership (buying the same, but not certified product,
yes/no).

22

Date of Issuing is the printing date of the paper certificate. It shall be added to the first
page of the certificate and to the Annex to connect each other.

23

The certificate “Valid from” date defines the beginning of a certification cycle.

24

The certificate “Valid to” date is the expiry date of the certificate.

25

The first and the last name of the person who has authorized the certificate, it shall be
written in block letters. This person must sign the certificate.

26

“Date of Certification Decision” shall appear on all certificates. It is the date when the
Certification Committee makes the certification decision.

27

This note shall be added to all paper certificates to point out that only a validation in the
GLOBALG.A.P. Database proves the current status of the certificate.

28

CB contact data (company name, address, email) shall appear on all certificates.

29

The Annex (incl. the GGN of the certificate holder) shall be added, if applicable.

30

In case of Option 2 or 4, all members of the producer group shall be listed in a table per
product.

31

All members of the producer groups (Option 2 and 4) are different legal entities and
receive a GGN, which shall appear in the table.

32

Name and address of the producer group members shall be printed on the certificate.

33

Indicate which members have product handling (“Yes”) and which do not (“No”).

34

In case of parallel production of non-certified and certified products this shall be indicated
(yes/no). In this case, all PHUs and PMUs with certified products shall be listed. Column
shall appear only if certificate holder /group member has registered for parallel
production.

35

In case of product handling and packing (including storage) or post harvest activity: all
PHUs for handling or packing shall be listed in a table per product.
In case of multisite Option 1 or 3: all sites (PMUs) shall be listed in a table per product.
In case of parallel production: all PHUs (packing and handling) and PMUs (production)
with certified products shall be listed in a table per product.

36

In case PHU or PMU has a, (own) GLN or Sub-GLN, it shall be listed. This is applicable
independently from legal ownership of the units. In case PHU or PMU belongs to another
legal entity and has no Sub-GLN, certificate holder’s GGN or GLN shall be noted. In all
other cases entry is optional.

37

Name and address of the PHU or the PMU shall be listed. It can be the same address as
the legal entity. Units may have the same physical address.
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