DEĞİŞİKLİK KAYDI: GOTS İŞARETLERİNİN KULLANIM ŞARTLARI V 3.1 - 18 EKİM2021
Bölüm

Değişiklik türü

Değişiklik detayı

Görüşler

Kapak sayfası

Düzeltme

Sürüm ve tarih güncellendi.

Yeni belge sürümünü yansıtmak için

İçindekiler

Güncelleme

İçindekiler güncel verilerle güncellendi.

Yeni belge sürümünü yansıtmak için

2

Değişiklik

Değiştirilmiş tanım "GOTS İşaretlerini (bkz. Bölüm 9.7) Global
Standard gGmbH'ye kullanmak isteyen bazı belgelendirilmemiş
Perakendeciler tarafından sunulması gereken beyan belgesi."

Daha iyi anlaşılması için. Ayrıca, bölüm numarası referansı
düzeltildi.

3.2.1

Düzeltme

“It”yu “in” olarak değiştirdi,ikinci satır, ilk paragraf.

Düzeltilmiş dilbilgisi

4.2.2

Değişiklik

Belgelendirme Kuruluşu Yıllık Ücretinin “Onaylı Belgelendirme
Kuruluşu tarafından tahsil edilmeyeceği” açıklığa kavuşturuldu.

6.3

Düzeltme

Bu bölümden “Perakendeci” ibaresi çıkarılmıştır.

BK yıllık ücreti BK'ler tarafından tahsil edilmez, ancak
GOTS'a onlar tarafından ödenir.
Terim okunurken karışıklığa neden oluyor, bu nedenle
gereksinimlerin yanlış yorumlanmasını önlemek için kaldırılır.

6.3.1 (a)

Değişiklik /
Düzeltme

6.3.1 (b)

Değişiklik /
Düzeltme

6.3.3

Bölüm silindi

“Perakendecinin yıllık cirosu > 20.000 Euro olan bir B2B ticari faaliyeti
varsa (örneğin diğer perakendecilere satış) ve/veya GOTS Mallarını
(yeniden) paketler veya (yeniden) etiketlerse, perakendeci
belgelendirilecektir. Bu durumda, yukarıdaki Bölüm 6.1'de ayrıntılı
olarak açıklanan tüccarların belgelendirilmesine ilişkin koşullar
geçerlidir.
Perakendecinin yıllık cirosu GOTS Malları > 20.000 Euro olan bir B2B
ticaret faaliyeti yoksa ve GOTS Mallarını (yeniden) paketlemez veya
(yeniden) etiketlemezse, perakendeci belgelendirme
yükümlülüğünden muaftır. Bu durumda perakendeciler, GOTS
Mallarının tedarikçisinin (yani bir üretici, bir B2B tüccarı) GOTS
belgelendirilmiş olmasını sağlamalıdır.
Bu bölüm taşındı ve şimdi Bölüm 9.7 olarak belirlendi.
Bölüm 6.3.3, Bölüm 9.2'ye taşındı ve şu şekilde yeniden yazıldı:

9.7

Değişiklik

"Belgelendirilmemiş bir perakendeci, 'GOTS İşaretlerinin Kullanımına
İlişkin Bayi Beyannamesi'ni kullanarak Global Standard gGmbH'den
GOTS İşaretlerini doğrudan talep edebilir."
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Ekleme

Uygulama Tarihi Bölümü eklendi.

Alt bölüm, herhangi bir yanlış yorumlama veya karışıklık
olmaması için netlik açısından değiştirilmiş ve düzeltilmiştir.

Alt bölüm, herhangi bir yanlış yorumlama veya karışıklık
olmaması için netlik açısından değiştirilmiş ve düzeltilmiştir.

Gereksinimin daha iyi sınıflandırılması için
Gereksinimin doğru anlaşıldığından emin olmak için ifadeler
değiştirildi. Beyannameyi sunması gereken tüm
belgelendirilmemiş perakendecilerle ilgili kafa karışıklığı
giderildi. Yalnızca, belgelendirilmemiş perakendecilerin,
beyan belgesinde açıklanan belirli koşullar altında kullanılmak
üzere resmi GOTS İşaretlerine sahip olması gerektiğinde
başvuru gereklidir.
Belgede uygulama tarihine atıfta bulunulmamıştır ve bu
nedenle eklenmiştir.
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