Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC / ASC

Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC z Kiwa: udowodnij identyfikowalność swoich produktów, wspieraj zrównoważone
rybołówstwo i zdrowy ocean oraz spełniaj wymagania klientów.
Niezależnie od tego, czy Twoja firma sprzedaje ryby bezpośrednio klientom na talerzu, mrożone w pudełku czy podawane na
przyjęciu, certyfikat kontroli pochodzenia produktu Marine Stewardship Council (MSC) może udowodnić konsumentom, że ryby
które sprzedajesz, zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i środowiska.
Aby produkt był opatrzony etykietą MSC w końcowym punkcie sprzedaży, wszystkie firmy w Łańcuchu Dostaw - w tym Twoja firmamuszą być certyfikowane przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Uznawany na całym świecie program certyfikacji środowiskowej, MSC Chain of Custody pozwala sprzedawać ryby i skorupiaki,
które sprzedajesz, jako pochodzące ze źródeł posiadających certyfikat MSC;
Niebieska etykieta MSC pokazuje, że ryby zostały złowione w sposób, który zapewnia zdrowe oceany i zabezpiecza zapasy
owoców morza na przyszłość - na czym zależy Twoim klientom.

Co musisz wiedzieć
Aby ryby i skorupiaki mogły być sprzedawane z niebieską etykietą MSC, muszą one pochodzić z łowiska posiadającego certyfikat
MSC Fisheries Standard - co oznacza, że pochodzą ze zrównoważonego źródła.
Kiedy produkty rybne przechodzą przez łańcuch dostaw z oceanu na talerz, należy je śledzić; Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC
umożliwia firmom w tym łańcuchu dostaw - takim jak Twoja firma - udowodnienie pochodzenia tych certyfikowanych produktów.
Standard Łańcucha Dostaw MSC opiera się na pięciu zasadach:
1. Zakup od certyfikowanego dostawcy
2. Certyfikowane produkty można zidentyfikować
Agro Quality Support Polska Sp. z o.o.
admin@aqs-polska.pl
+48 508 454 044

www.kiwa.com/pl/pl/produkty/certyfikat-lancucha-dostaw-msc-asc/pdf

26.01.2022

3. Certyfikowane produkty są segregowane
4. Identyfikowalne i ilości są rejestrowane
5. Organizacja posiada system zarządzania

Stanowisko MSC Fisheries
Aby uzyskać certyfikat na stanowisku MSC Fisheries Stand, rybołówstwo musi udowodnić, że:
Zasoby rybne, z których korzystają, są zrównoważone
Zminimalizowali swój wpływ na środowisko
Skutecznie zarządzają swoją działalnością
Uzyskanie certyfikatu Kiwa
Zrównoważony rozwój i zdrowie oceanów są kluczowymi zagadnieniami w branży owoców morza, a jako część Łańcucha Dostaw
ryb i skorupiaków masz obowiązek je wspierać. Twoi klienci i partnerzy chcą zobaczyć dowód, że Twoje produkty pochodzą ze
zrównoważonych źródeł - z dobrze funkcjonujących łowisk, z poszanowaniem środowiska morskiego.
Możesz współpracować z Kiwa w celu uzyskania certyfikatu MSC w Europie. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje
produkty ze znakiem MSC są identyfikowalne z powrotem do zrównoważonego źródła i że możesz wypełniać swoje obowiązki w
zakresie ochrony środowiska morskiego, a także zaspokajać potrzeby klientów.
Nasza jednostka oferuje certyfikację produktów na zgodność z wymaganiami MSC / ASC Chain of Custody.
Możesz poprosić o wycenę, korzystając z danych kontaktowych po prawej stronie tej strony. Jeśli zaakceptujesz naszą ofertę,
skontaktujemy się z Tobą w celu zaplanowania wstępnego audytu. Jeśli audyt nie wykaże żadnych problemów, zostanie wydany
certyfikat MSC Chain of Custody (równoważny ASC CoC) .
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