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Мета:
в контексті цієї Політики, “сировина” включає пакувальні матеріали та інгредієнти
(включаючи сільськогосподарські товари), включаючи будь-які проміжні пакувальні
матеріали чи інгредієнти, їх суміші чи незавершене виробництво.
Цю Політику створено з метою виділити мінімальні вимоги стосовно якості та безпеки харчових
продуктів, що застосовуватимуться до постачальників, брокерів та агентів (кожен окремо –
«Постачальник», а разом – «Постачальники») які переробляють, вирощують, виробляють, постачають
та зберігають матеріали для PepsiCo, Inc., її афільованих та дочірніх компаній (разом – «PepsiCo») та
незалежних виробників, підрядних організацій та спільних підприємств (разом з PepsiCo, «Покупці
PepsiCo»). Постачальники будь-якого з Покупців PepsiCo повинні виконувати та мати змогу
продемонструвати відповідність цій Політиці.
Для уникнення сумнівів, за жодних обставин ця Політика не звільняє Постачальника від жодних
гарантій та інших зобов’язань за відповідними угодами, технічними завданнями, замовленнями,
специфікаціями матеріалів або будь-якими іншими належними політиками чи документами.
Мінімальні вимоги до постачальника
Постачальник прийме систему управління, що відповідає схемі сертифікованій згідно GFSI чи
аналогічну (як затверджено PepsiCo), що передбачає постійне покращення та відповідність належним
законам (“Закони” як визначено нижче), нормам та вимогам контракту в країні виробництва та країні
призначення матеріалу. Постачальники несуть відповідальність за забезпечення відповідності цим
стандартам, а також будь-яким вимогам, що існують для відповідних умов, технічних завдань,
замовлень, специфікацій матеріалів чи іншим належним політикам та документам. Система
управління Постачальників повинна, як мінімум, включати наступні елементи:
1. Вимоги GFSI. Всі майданчики Покупців PepsiCo повинні бути сертифіковані за схемою визнаною
GFSI. Якщо Постачальники не сертифіковані GFSI, вони повинні продемонструвати відповідність за
аналогічною схемою аудита, затвердженого PepsiCo та/або працювати в напрямку сертифікації GFSI
згідно з розкладом, затвердженим PepsiCo.
2. Програма якості сировини та безпеки харчових продуктів. Майданчики Постачальників, що
вирощують, переробляють, постачають чи зберігають сировину для Покупців PepsiCo повинні мати
задокументовані, адекватні програми безпеки продуктів харчування, які можна перевірити,
направлені на управління належними біологічними, хімічними та фізичними загрозами та
перехресним забрудненням.
3. Програма захисту продуктів харчування. Постачальники несуть відповідальність за
забезпечення того, що їх майданчики (включаючи склади) мають плани стосовно розробки,
запровадження, документування та підтримки комплексної системи безпеки, яка забезпечує що
сировина, яку вони вирощують, переробляють, постачають, виробляють, транспортують чи
зберігають для Покупців PepsiCo залишається безпечною для споживання.
4. Специфікації. Сировина повинна відповідати належним специфікаціям Покупців PepsiCo. Якщо
цього вимагає специфікація, необхідно надавати Сертифікат аналізу.
5. Кваліфікований інгредієнт. Постачальник співпрацюватиме з PepsiCo в сфері надання
інформації, на запит, щоб дати можливість PepsiCo оцінити кожен інгредієнт.
6. Майданчик постачальника. Перед новою переробкою, виробництвом, постачанням чи
зберіганням сировини для Покупців PepsiCo, кожен майданчик постачальника повинен пройти оцінку
для визначення статусу підтвердження. Постачальник співпрацюватиме з PepsiCo стосовно надання
інформації на запит, щоб дати можливість PepsiCo оцінити кожен майданчик. PepsiCo надасть
інструкції стосовно своїх вимог, а постачальних повинен забезпечити відповідність наданим вимогам.
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7. GMPs/GAPs (Належні виробничі практики/ Належні сільськогосподарські
практики). Майданчики, що переробляють, вирощують, виробляють, постачають або
зберігають сировину для Покупців PepsiCo повинні мати задокументовані ефективні
Належні виробничі практики та/або Належні сільськогосподарські практики, які можна
перевірити, якщо це необхідно та Програми санітарної обробки.
8. Плани HACCP. Постачальники повинні гарантувати, що їх майданчики мають плани
НАССР для контролю ризиків, пов’язаних з сировиною та виробничими процесами.
9. Робота з алергенами. Постачальники повинні мати програми для управління та
контролю алергенів для того, щоб контролювати перехресний контакт, також вони
повинні точно представляти свої матеріали, включаючи точну інформацію при маркуванні
алергенів.
10. Фізичні, хімічні, біологічні забруднювачі. Плани HACCP та Програми безпеки
харчових продуктів повинні розділи стосовно таких забруднювачів.
11. Можливість відслідковувати. Майданчики постачальників, які переробляють,
виробляють, постачають чи зберігають сировину для Покупців PepsiCo повинні мати на
місці задокументовані програми для відслідковування, де існує відслідковування
матеріалу принаймні на один крок вперед та на один крок назад протягом щонайбільше
24 годин після повідомлення про необхідність виконання цього. Якщо вимоги
регуляторних органів включають більш швидке відслідковування, постачальники повинні
виконувати вимоги таких норм.
12. Країна походження. Постачальники повинні мати змогу одразу після запиту
повідомляти про країну походження сировини, яку вони переробляють, вирощують,
виробляють, постачають чи зберігають для Покупців PepsiCo.
13. Повідомлення для PepsiCo стосовно скомпрометованих інгредієнтів. Якщо
Постачальнику стає відомо про те, що будь-яка сировина є або може бути заражена
паразитами, скомпрометована, забруднена чи іншим чином порушує відповідне
законодавство або є чи може стати шкідливою для людей чи власності (незалежно від
того, чи використовується сировина в тому ж режимі в якому її доставлено Покупцеві
PepsiCo чи вона використовується для виробництва чи іншим чином стає частиною
продукту), Постачальник повинен одразу ж повідомити про це свого представника
PepsiCo, включаючи відповідну інформацію стосовно цього.
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Відповідність законодавству
Постачальники повинні виконувати всі належні федеральні, національні, державні та
місцеві закони, декрети, накази, правила, дій та норми (усе разом – «Законодавство»), а
також промисловим стандартам, що стосуються постачання сировини.
Постачальники повинні слідувати нормам та промисловим стандартам, пов’язаним з
пакуванням включаючи наступне (але не обмежуючись лише цим):
- якість та розміри друку;
- безпека чорнила та хімічні загрози (наприклад, важкі метали та залишки розчинних
речовин).
- безпека складу матеріалу (наприклад, матеріали що підлягають переробці, технологічні
добавки, добавки та хімічні загрози, що походять з суб-компонентів чи процедур
переробки), пестицидів (наприклад, фуміганти та газоподібні засобі контролю шкідників).
Додаткові вимоги для постачальників США. Для сировини, яка вирощується,
переробляється чи виробляється в США або вирощується, переробляється чи
виробляється поза межами США та ввозиться в США, відповідність Законодавству
включає, без обмежень, відповідність належним положенням Закону про продукти
харчування, ліки та косметичні засоби США (“FD&C Act”), Закону про безпеку в сфері
охорони здоров’я і готовність до загроз біотероризму від 2002, Реєстру продуктів
харчування, що підлягають звітності Управління по санітарному контролю якості
продуктів харчування та медикаментів, Закону про модернізація сфери безпеки харчових
продуктів від 2011 р. та будь-яких інших норм, пов’язаних з цим.
Постійно діюча гарантія
Якщо це вимагається, Постачальники повинні надавати підписану, постійно діючу
гарантію (включаючи документальну підтримку), що сировина, яка вирощується,
переробляється, виробляється, постачається чи зберігається для Покупців PepsiCo (1) не
була скомпрометована чи невірно маркована та не усунута від комерційного вжитку в
рамках значення відповідного Законодавства, та (2) барвники, що входять до складу такої
сировини відповідають належному Законодавству, включаючи місця виробництва та
фінального продажу та включаючи відповідні вимоги сертифікації (наприклад, з
сертифікованих партій).
Додаткові вимоги для постачальників США. Американські постачальники (які
розташовані в США чи постачають сировину в США для вжитку в США) повинні далі
гарантувати PepsiCo та відповідним Покупцям PepsiCo, що (i) сировину, не було
скомпрометовано чи неправильно марковано або знято з міжнародного комерційного
вжитку в значенні відповідного Законодавства, включаючи Закон про продукти
харчування, ліки та косметичні засоби США (“FD&C Act”), та (ii) будь-які барвники, що
містяться в сировині, яку вони постачають (або які самі є сировиною) виробляються таким
Постачальником (чи постачальником такого Постачальника) та походять з партій, що
пройшли сертифікацію згідно з відповідним законодавством, включаючи Закон про
продукти харчування, ліки та косметичні засоби США (“FD&C Act”), але не обмежуючись
лише ним.
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