Декларация за здраве и безопасност
Годност за консумация
С настоящото удостоверяваме, че следните продукти са произведени от внимателно подбрани
съставки и са годни за консумация от човек и са хигиенично бутилирани съгласно Регламент (ЕО)
№ 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта
на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на
процедури относно безопасността на храните. Стъклените бутилки/кутии/пластмасови
бутилки/тетрапак се пълнят при добри санитарни условия следвайки ДПП (добри производствени
практики).
Информация за потребители
относно хранителни добавки

на

етикетите

Следните продукти, произведени от EPSA SA, са в съответствие с гръцкото национално
законодателство и законодателството на ЕИО в областта на хранителните продукти: Закон за
хранителните продукти на Гърция, EО 1333/2008, съдържащ списък на Съюза на добавките и
измененията EС 1129/2011 и EС 1130/2011, EС 231/2012 за спецификация на хранителни добавки,
EС 1169/2011 за информация за храните на потребителите, за изменение на предишни
регламенти, ЕС 1334/2008
за храните, съдържащи аромати и регламента му за
изпълнение ЕС 872/2012.
Хигиена на храните, безопасност на продуктите и
борба с вредителите
Произвеждаме съгласно изискванията на HACCP, Закона за хранителните продукти, директиви
на ЕС 853/2004, 852/2004, член 4 от Регламент (ЕО) № 852/2004, EC 2073/2005 и изменението
EU 1441/2007 и Директива 80/777/ЕИО на Съвета за микробиологични критерии (бактерии
(млечнокисели бактерии и др.), дрожди плесени водорасли, паразитни протозои,
микроскопични паразитни хелминти и техните токсини и метаболити) за хранителни продукти.
Установихме вътрешни проверки, за да гарантираме, че здравето на потребителите винаги е
гарантирано, докато добре установените, напълно документирани, подлежащи на одит и
базирани на анализ на риска системи на HACCP и IFS гарантират, че всички потенциални
рискове се избягват или се поддържат на възможно най-ниското равнище.
EPSA разполага с пълна програма за борба с вредителите и обръща максимално внимание, за
да предотврати появата на вредители. Упълномощеният представител по хигиена е отговорен
за контрола на вредителите, който се извършва от професионална фирма — трета страна.
Остатъчни вещества
замърсители

и

Следните продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 396/2005 относно
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максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или
фуражи от растителен или животински произход и Регламент (ЕО) № 149/2008 за изменение
на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета чрез въвеждане на
приложения II, III и IV, определящи максимално допустимите граници на остатъчни вещества
за продукти, обхванати от приложение I към него.
Освен това EPSA потвърждава, че следните продукти са в съответствие с Регламент (ЕО) №
1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в
храните. Това включва, наред с другото, тежки метали, микотоксини и диоксини.
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Опаковане и транспорт
Опаковките, използвани от EPSA, са подходящи за транспортиране на хранителни продукти. Те
са в съответствие със следния регламент, включително последните му изменения:
Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни
Регламент (ЕО) № 2023/2004 относно производствената практика на материали и
предмети, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕО) № 10/2011 и неговите изменения ЕО 1282/2011 и 1185/2012 относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните
Бутилките за многократна употреба са изработени съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004, за да
се осигури достатъчно почистване и дезинфекция.
Без етикетиране за ГМО
С настоящото Epsa потвърждава, че следните продукти НЕ са извлечени от, НИТО се
произвеждат чрез генетично модифицирани (ГМ) суровини, ГМ ДНК и/или протеини, получени от
ГМ ДНК. Следователно не е необходимо всички продукти да бъдат етикетирани съгласно
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22.09.2003 г. относно
генетично модифицираните храни и фуражи и № 1830/2003 на Европейския парламент и на
Съвета на Съвета от 22.09.2003 година относно проследяването и етикирането на генетично
модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани
продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО
Списък на продуктите:
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