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WORLD HALAL TRUST
HALAL SERTIFIKAVIMO PROCESAS
PAGAL OIC/SMIIC 1:2019 STANDARTĄ*
1. Paraiškos pateikimas
• Klientas užpildo ir pateikia peržiūrai Halal Sertifikavimo paraiškos formą per WHT tinklapį
• Klientui siunčiamas Halal Sertifikavimo paslaugų kainynas ir, jeigu kainos tinka, išrašoma viena sąskaita už
Paraiškos registraciją ir peržiūrą bei gamybos auditus
• Sąskaita turi būti apmokėta per 7 kalendorines dienas **

2. Paraiškos peržiūra
• Po sąskaitos apmokėjimo Klientui yra pateikiama nuoroda į Sharepoint aplanką, į kuri Klientas yra prašomas įkelti
visus reikiamus dokumentus
• Įvertinami Kliento procesai, ingredientai ir patvirtinamieji dokumentai
•

3. Gamybos auditas – 1 etapas
•
•
•

Audito data yra suderinama tarp Kliento ir WHT auditorių
Kliento pasirinkto sertifikavimo standarto reikalavimų suvokimo patikra
Gamybos pasiruošimo pasirinkto sertifikavimo standarto įdiegimui patikra

4. Audito rezultatų peržiūra
•
•

Po 1 gamybos audito etapo Klientui išsiunčiama audito ataskaita, kurioje aprašomi neatitikimai, bei taisomųjų
veiksmų forma
Klientas turi ištaisyti visus neatitikimus per nurodytą laiką
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5. Gamybos auditas – 2 etapas
•
•
•

Po to, kai Klientas pašalina 1 audito etapo neatitikimus, yra suderinama 2 etapo audito data
Informacijos, pateiktos Paraiškoje, atitikimo realybei patikra
Patikrinimas, ar viskas atitinka OIC/SMIIC-1:2019 standarto reikalavimus

6. Audito rezultatų peržiūra
•
•

Po 2 gamybos audito etapo Klientui išsiunčiama audito ataskaita, kurioje aprašomi neatitikimai, ir taisomųjų veiksmų
forma
Klientas turi ištaisyti visus neatitikimus per nurodytą laiką

7. Sprendimas dėl Halal Sertifikavimo
•

Po to, kai Klientas pašalina visus neatitikimus ir jų pašalinimą patvirtina WHT atstovai, Halal Sertifikavimo
Komitetas priima sprendimą dėl Halal Sertifikavimo išdavimo
•

8. Sutartis
• Jeigu sprendimas dėl Halal sertifikavimo yra teigiamas, Klientui siunčiama Halal Sertifikavimo Sutartis, kurioje
aprašomos Halal sertifikavimo sąlygos ir kuri galioja 3 metus***
• Klientui yra suteikiamas Unikalus Identifikavimo Numeris (UIN), kuris turi būti naudojamas Halal sertifikuotos
produkcijos ženklinimui
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9. Sertifikavimas
• Klientui išrašoma sąskaita už sertifikavimo ir nuolatinio stebėjimo paslaugas
• Sąskaita turi būti apmokėta per 7 kalendorines dienas **
• Po Sutarties pasirašymo bei sąskaitos apmokėjimo, Klientui išduodamas 3 metus galiojantis*** Halal sertifikatas ir
pradedamas stebėjimo procesas
• Sertifikato originalas yra išsiunčiamas Klientui po Sutarties originalo gavimo
• Klientas turi paviešinti išduoto Halal Sertifikato kopiją savo interneto svetainėje

10. Nuolatinis stebėjimas
• Visą Halal sertifikato galiojimo laikotarpį yra reguliariai atliekama sertifikuotos įmonės patikra
• Gamybos procesas yra atidžiai tikrinamas siekiant įsitikinti, kad viskas atitinka OIC/SMIIC-1:2019 standarto
reikalavimus

11. Sertifikato atnaujinimas
• Klientas turi pateikti prašymą dėl Halal sertifikato atnaujinimo WHT likus 6 mėnesiams iki Halal Sertifikavimo
Ciklo pabaigos***
• Pavėluotai pateiktos paraiškos atveju, WHT negali garantuoti, kad sertifikavimo atnaujinimo procesas bus užbaigtas
iki dabartinio Halal Sertifikato galiojimo pabaigos

*

Halal sertifikavimo procesas turi būti užbaigtas per 2 mėnesius nuo Paraiškos registracijos datos, kitaip Paraiška
bus anuliuota, Sertifikavimo Procesas turės būti pradėtas iš naujo ir Sertifikavimo mokesčiai turės būti mokami iš
naujo. Mokesčiai, sumokėti už sutektas paslaugas, grąžinami nebus;
**

Visos sąskaitos turi būti apmokėtos per nurodytą laiką, kitaip paraiška bus automatiškai atmesta, o mokesčiai,
sumokėti už sutektas paslaugas, grąžinami nebus;
***

Halal Sertifikavimo Ciklas tęsiasi 3 metus. Sertifikavimo ciklo metu Halal Sertifikatas yra išduodamas kasmet,
po sertifikavimo proceso 1-9 punktų pakartotino atlikimo.
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