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1. Preambul
In data de 23.12.2013 ISO a publicat ISO/TS 22003:2013, ultima ediţie a Specificatiei
Tehnice utilizate pentru acreditarea organismelor de certificare sisteme de management al
sigurantei alimentului.
Aceasta ediţie a doua a Specificatiei Tehnice ISO/TS 22003:2013 stabileşte pentru organismele
de certificare cerinţele aplicabile pentru auditul şi certificarea sistemelor de management al
siguranţei alimentului, care sunt conforme cu cerinţele date în ISO 22000 sau în alte seturi de
cerinte specifice. Această ediţie aduce modificări importante în definirea categoriilor din lanţul
alimentar, fapt care are implicaţii asupra recunoaşterii compentenţei auditorilor. De asemenea,
furnizează informaţiile necesare pentru a determina încrederea clienţilor în certificările care
sunt acordate în baza regulilor din prezenta specificaţie tehnică.

2. Pregătirea si realizarea tranziţiei
Deoarece la data elaborării politicii, nu a fost publicat niciun comunicat IAF sau EA privind
durata perioadei de tranziţie de la ISO/TS 22003:2007 la ISO/TS 22003:2013, nu poate fi
precizată o dată de la care certificatele ISO 22000 şi FSSC 22000 nu ar mai fi valide. Din acest
motiv, a fost stabilit ca tranziţia la noua versiune a ISO/TS 22003:2007 să fie efectuată în
decurs de un an calendaristic.
In aceasta perioada de tranzitie, SRAC CERT va parcurge urmatorii pasi:
-

intocmirea unei Fise de dezvoltare privind Planul de tranzitie;

-

identificarea aspectelor de noutate, diferentele fata de editia din 2007 si actualizarea
tuturor documentelor de sistem conform noii ediţii;

-

implementarea documentelor revizuite;

-

evaluarea functionarii sistemului de management al calitatii din SRAC prin audit
intern si analiza de management
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Respectarea cerinţelor acestei specificaţii tehnice asigura că organismele de certificare
operează competent, consecvent şi imparţial, facilitând astfel recunoaşterea acestor
organisme şi acceptarea certificarilor acestora atat la nivel naţional cat şi internaţional.
Prin urmare, ISO/TS 22003:2013, va servi drept bază pentru facilitarea recunoaşterii
certificarilor sistemului de management al siguranţei alimentului de-a lungul întregului lanţ
alimentar.
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