Додаток № 4
до Закону України «Про матеріали
і предмети, що контактують з
харчовими продуктами»

Вимоги
до системи забезпечення якості для процесів переробки пластику

1. Система забезпечення якості для процесів переробки пластику, що
впроваджується переробником, повинна гарантувати здатність процесу
переробки пластику забезпечити відповідність переробленого пластику вимогам,
встановлених статтею 5 цього Закону.
2. Усі елементи, вимоги та положення системи забезпечення якості,
прийняті переробником, повинні бути зафіксовані у систематичний та
впорядкований спосіб у формі задокументованих процедур та політики якості.
2. Документація системи забезпечення якості повинна забезпечувати
однакове тлумачення процедур та політики якості, таких як програми, плани,
посібники, записи про якість та заходи, вжиті для забезпечення простежуваності.
Дана система повинна включати, зокрема:
1) посібник з політики якості, що чітко визначає цілі якості для
переробника, організацію потужності, зокрема, організаційні структури,
обов’язки керівного персоналу та їх управлінські повноваження щодо
виробництва переробленого пластику;
2) плани контролю якості, включаючи характеристики пластикових
вихідних матеріалів (сировини) і переробленого пластику, кваліфікації
постачальників, процесів сортування, процесів миття, процесів глибокого
очищення, процесів нагрівання або будь-якої іншої частини процесу, що
стосується якості переробленого пластику, включаючи вибір точок, що є
критичними для контролю якості переробленого пластику;
3) оперативні та управлінські процедури, що впроваджуються для
моніторингу та контролю всього процесу утилізації, включаючи методики
перевірки та забезпечення якості на всіх етапах виробництва, особливо
встановлення критичних лімітів у точках, що є критичними для якості
переробленого пластику;

4) методи контролю ефективності функціонування системи забезпечення
якості та, зокрема, її здатність досягати бажаної якості переробленого пластику,
включаючи контроль продукції, яка не відповідає встановленим вимогам;
5) випробування та аналітичні протоколи або будь-які інші наукові докази,
застосовані до, під час і після виробництва переробленого пластику, із
зазначенням частоти випробувань та випробувального обладнання, що
використовується, а також забезпеченням можливості відстеження калібрування
випробувального обладнання;
6) форми ведення записів.
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