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CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE

Marine Stewardship Council

MSC:s spårbarhetsstandard version 4.0
Sammanfattning av ändringar

Publicerad den 20:e februari 2015

Standarden förbättrar förutsättningarna för ett effektivt
spårbarhetsprogram för ett bredare spann av aktörer.
Detta dokument beskriver de viktigaste ändringarna som
införts i MSC:s spårbarhetsstandard (CoC) efter revideringen
av standarden under 2014. Den reviderade standarden, med
tillhörande dokument, publicerades den 20:e februari 2015.

Tidsramar Spårbarhetsstandard 4.0

Lansering: 20 februari 2015 Gäller från: 1 september 2015
Från och med den första september 2015 kommer alla
företag granskas mot den reviderade versionen av
spårbarhetsstandarden vid nästkommande
revisionstillfälle. Om er nästa revision är före den första
september 2015, kontakta er certifierare för att bekräfta
vilken version av standarden ni kommer att granskas mot.
Ytterligare detaljer och den reviderade spårbarhetsstandarden
finns att ta del av på MSC:s hemsida, samt information om
hur ni som certifierade företag hanterar övergången till den
nya versionen av standarden. Om ni har några frågor, tveka
inte att höra av er till oss på MSC:s Sverigekontor.

Om Marine Stewardship Council - MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en
världsomspännande organisation som arbetar för ett
hållbart fiske genom ett frivilligt certifiering- och
miljömärkningsprogram. MSC:s miljömärke talar om att
fisken eller skaldjuret kommer från ett livskraftigt bestånd
och är fångad på ett sätt som är skonsamt mot havets
ekosystem. Vår vision är hav som sjuder av liv och att
fisk- och skaldjursresurserna i våra hav skyddas för denna
och framtida generationer.

Vad MSC:s miljömärke betyder

MSC:s miljömärke är ett globalt erkänt och registrerat
märke för fisk och skaldjur som kan spåras tillbaka genom
leverantörskedjan till ett välskött och uthålligt fiske.
Med hjälp av MSC:s miljömärke kan inköpare,
beredningsföretag, grossister, detaljhandel och
storköksföretag visa sina kunder att de köper fisk och
skaldjur som kommer från ett certifierat hållbart fiske.

En revidering för att effektivisera

Med start i januari 2014, genomförde MSC tillsammans med
marknadens olika intressenter en grundlig översyn av MSC:s
spårbarhetsstandard och certifieringskrav. Utvecklingen och
uppdateringen av standarden är i linje med FAO:s riktlinjer för
tredjeparts- och miljömärkningsprogram samt ISEAL:s
standardkod.
Under revideringen av standarden bjöds intressenter som
representerar den globala fisk- och skaldjursmarknaden in
för att ge feedback på spårbarhetsstandarden och
certifieringskraven. Detta för att möjliggöra ökad tydlighet,
tillgänglighet, effektivitet och skärpa i standarden.
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MSC:s spårbarhetsprogram (Chain of Custody) är ett viktigt
verktyg och betydelsefullt för att upprätthålla MSC:s
målsättning att miljömärket endast finns på fisk och skaldjur
som kommer från MSC-certifierade fisken.
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Sammanfattning av ändringar – relevant för alla certifierade företag
MSC:s reviderade spårbarhetsstandard består nu av en
huvudversion (standardversionen), en gruppstandard och
en version för konsumentinriktade aktörer - så kallade
Consumer Facing Operators (CFO):

Spårbarhetsstandard:
Huvudstandard 4.0

Spårbarhetsstandard:
Gruppstandard 1.0

Spårbarhetsstandard:
Standard för
konsumentinriktade
aktörer 1.0

Övergripande förändringar som gjorts i spårbarhetsstandarden
Den befintliga spårbarhetsstandarden har omstrukturerats så att
efter kraven är sammanställda i ett dokument, med ny vägledning.
Gruppcertifieringskraven är nu i linje med huvudstandarden där
kraven är lika (single/multi-site), men har nu även utformats som
en separat gruppstandard för att göra det tydligare.
Det nya tillskottet är att en frivillig version av
spårbarhetstandarden har utvecklats för konsumentinriktade
aktörer såsom storköksverksamheter, restauranger,
restaurangkedjor, fiskhandlare och fiskdiskar hos detaljister.
Tillämplighet på andra certifieringsprogram:
Standarden har omformulerats för att kunna tillämpas på
alla erkända certifieringsprogram som har ett formellt avtal
att delta MSC:s spårbarhetsprogram, ex. Aquaculture
Stewardship Council (ASC).

Spårbarhet vid försäljningstillfälle:
Standarden klargör nu att alla produkter som köps och tas
emot som certifierade, måste kunna spåras genom hela
vägen till försäljningstillfället. Detta gäller även om vissa
produkter inte slutligen säljs som certifierade eller med MSC/
ASC:s märkningar.
Realistiska konverteringstal av utgående/ingående
produkter:
För alla företag som utför förädling måste konverteringstalen
för ingående/utgående certifierade produkter vara korrekta
och försvarliga. Notera: Skiftande konverteringstal till följd av

kvalitet, säsongsanpassning. etc. är naturligen väntat och tas med i
beräkningen vid en revision.

Revision av kontrakterade beredare:
Om icke-certifierade kontrakterade beredningsföretag
används, måste de nu besökas av certifieraren minst årligen
efter den inledande revisionen (tidigare har detta ej angivits).
Förteckningen av input/output vid försäljning direkt till
slutkonsument:
Försäljningsvolym (output) som säljs till slutkonsumenter
behöver inte längre dokumenteras. Men dokumentation av
volym innan själva försäljningstillfället (ex. volym hos det
centrala köket) ska fortfarande kunna uppvisas för certifieraren.
Mer vikt på utbildad personal
Certifieraren lägger nu mer vikt på att intervjua anställda med
ansvar för hanteringen av MSC/ASC-produkter, för att
verifiera deras kompetens relaterat till spårbarhetskraven.

De viktigaste ändringarna i spårbarhetsstandarden

Nya regler för produkter “under granskning” (tidigare

Mer specificerade krav på att enbart köpa MSC/ASC-certifierade
fisk och skaldjur från certifierade leverantörer:
Detta hade inte tydligt angivits i den tidigare versionen av
standarden (version 3.0) och har nu förtydligats.

Endast fiskerioperatörer, odlingar eller företag som är
namngivna som del av ett fiske/fiskodling som är under
granskning får nu köpa produkter och hålla det i lager för
senare försäljning så som certifierad. ”Under granskning”produkter får inte säljas vidare nedåt i distributionskedjan
förrän fisket/odlingen är certifierad.

Visuell identifiering av certifierade fisk och skaldjur:
Vägledningen rekommenderar nu att fisk och skaldjur är
möjliga att identifiera som certifierade på fysiska produkter/
paketeringar där det är möjligt. Om inte, måste företagen
kunna länka produkten till spårbarhetsdokumentation som
tydligt kan identifiera produkterna.
Identifiering av MSC/ASC-produkter på faktura:
Standarden kräver nu att produkter som säljs som certifierade
måste identifieras som certifierade på respektive rad i fakturan
(om inte alla varor på fakturan är certifierade). Notera: Ert företag

kan göra detta på flera olika sätt beroende på hur er verksamhet ser ut.

www.msc.org/chainofcustody

Kontrakt med underleverantör som utför lagringsuppdrag
ej krav:
Skriftliga avtal är inte längre ett krav för underleverantörer som
anlitas för lager/förvaring, förutsatt att andra krav uppfylls.

MSC-certifierat lager /
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Kontroll av certifieringsstatus på produkt:
Företag måste nu ha en process på plats för att kunna visa
att de verifierar/bekräftar att den fysiska produkten är
certifierad vid leverans.

Under MSC Assesment Fish - UMAF):
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Sammantfattning av ändringar - relevant för att certifierade företag - fortsättning
Ändringar i hur revisionen utförs
Ändrad frekvens av revisioner:

Riskbedömningen (och Corruption Perception Index,
CPI score) som bestämmer frekvensen för
övervakningsrevisionerna har tagits bort. Alla företag
kommer nu att ha årliga revisioner, med undantag för
vissa företag som kvalificerar sig för en 18-månaders
kontroll genom att uppfylla ett av följande kriterier:
I.
			
II.
			
III.

Hanterar endast certifierade fisk och skaldjur i
förslutna behållare;
Hanterar 100 % certifierade fisk och skaldjur;
eller
Har ingen fysisk hantering av produkter.

Övervakningsrevisioner för tradingföretag som klassas
som låg risk kan även utföras på distans, så kallad
fjärrevision. Kontakta din certifierare för mer
information.

Oanmälda revisioner för ett litet antal företag:

Varje certifierare måste nu genomföra oanmälda
revisioner på minst 1 % av deras kunder. Dessa prover
kan väljas slumpmässigt eller på grundval av
riskaspekter. Oanmälda revisioner kan ersätta en
planerad övervakningsrevision, vilket innebär att det
inte blir någon extra kostnad för företagen.

Ändringar som endast påverkar företag
med gruppcertifiering
Grupper med låg risk:

Med införandet av standarden för konsumentinriktade
aktörer, har kriterierna för grupper med låg risk tagits
bort (eng. Reduced Risk Group – RRG). För de grupper
som inte kvalificerar sig för den nya konsumentinriktade
versionen av standarden (ex. grossistgrupper och
distributörer), har gruppstandarden reviderats för att
bättre spegla kriterierna för grupper med låg risk
avseende internrevisioner och andra huvudpunkter.

Större flexibilitet i dokumentationsrutinerna:

Brister som påträffas vid internrevisioner:

Graderingen och tidsramar för att hantera brister och
överträdelser som påträffats vid internrevisioner har förenklats.

Internrevisioner:

Vid gruppcertifiering krävs nu internrevision innan
certifiering för alla enheter, förutom för de enheter som:
I.
			
			
II.
III.

Enbart hanterar förseglade produkter (dvs. i
förslutna lådor och packkorgar eller förpackningar
som inte kommer att öppnas);
Ingen fysisk hantering av produkter; eller
Hanterar 100 % certifierade fisk och skaldjur.

Årliga revisioner krävs efter certifiering för alla enheter, förutom
för de som hanterar 100 % certifierade fisk och skaldjur.

Avstämning mellan ingående och utgående:

Grupper behöver göra en avstämning av massbalansen
minst årligen för alla enheter, men detta kan nu göras på
enhets- eller gruppnivå (hos huvudkontoret).

För företag i slutet av kedjan
(konsumentinriktade organisationer)
MSC har utvecklat en ny version av spårbarhetsstandarden
speciellt för konsumentinriktade företag och organisationer,
detta som svar på den feedback vi fått under åren. Den
konsumentinriktade standarden gäller aktörer så som
fiskdiskar hos detaljhandeln, fiskhandlare,
måltidsleverantörer och restauranger.
Standarden för konsumentinriktade organisationer
utvecklades med en omfattande utvärdering med hjälp av
marknadens aktörer, standarden har även testats genom
pilotprojekt på sex tidigare icke-certifierade verksamheter.
Den samlade feedbacken hittills tyder på att standarden är
betydligt mer tillgänglig och ändamålsenlig än tidigare
spårbarhetskrav på dessa företag.
Om er verksamhet, stor eller liten, säljer till slutkonsumenter,
prata med din certifierare eller kontakta oss på MSC för att ta
reda på om ni uppfyller kraven för den nya standarden.

Notera: Detta kräver inte nödvändigtvis skriftlig
dokumentation.

Kontroll av nya enheter:

Det finns nu en särskild skyldighet för företag att verifiera
att nya enheter kan möta kraven i gruppstandarden innan
de läggs till i gruppcertifikatet. Notera: Detta kan ske på olika

sätt (ex. revision, utbildning, frågeformulär etc.)
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Tidigare, standardriskgrupperna (icke-RRG) var tvungna
att specifikt dokumentera spårbarhetsrutinerna för att
visa hur de uppfyller kriterierna i standarden. Nu måste
grupper visa att rutiner genomförs på alla enheter.

www.msc.org/chainofcustody

För att veta mer om ändringarna besök vår hemsida:

www.msc.org/chainofcustody

Vid fler frågor kontakta:
standards@msc.org
© Marine Stewardship Council, 2015

