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Wprowadzenie 

Niniejsza lista często zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ) dostarcza informacji dotyczących 

stosowania nowego GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów. Dokument GMP+ BA10 

zawiera wymogi dla zakupów obowiązujące uczestników GMP+ Feed Certification scheme.  

 

Nowy GMP+ BA10 został opublikowany, ponieważ szereg wymogów dla zakupów zostało 

zharmonizowanych z innymi europejskimi systemami bezpieczeństwa pasz.  

 

• Nie ma istotnych zmian odnośnie akceptowania certyfikatów z innych systemów, z 

którymi mamy umowę o wymienności. 

 

• Główne zmiany dotyczą zakupu składników paszowych poprzez procedury 

gatekeepera. Dodano trzy nowe procedury gatekeepera, w kilku istniejących 

procedurach dokonano niewielkich zmian w treści. 

 

Listopad 2020: 

Na podstawie pytań i informacji zwrotnych od Wspólnoty GMP+, dostosowano tę listę FAQ, 

aby wyjaśnić niektóre elementy procedur do czasu wprowadzenia nowej wersji dokumentu 

GMP+ BA10. Nowo dodane pytania i uzupełnienia zostały zaznaczone kolorem szarym.  
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1. Pytania ogólne BA10 

1.1. Dlaczego wymogi dla zakupów zostały zmienione w konsultacji z 

innymi systemami? 

Podstawowa zasada to: dążenie do równych warunków działania, opartych na certyfikowanych 

łańcuchach. Aby to osiągnąć, podjęto decyzję o harmonizowaniu wymogów dla zakupów 

pomiędzy różnymi systemami. 

1.2. Z jakimi systemami współpracowała GMP+ International? 

Współpracowaliśmy  z Ovocom, AIC, QS, EFISC-GTP, OQUALIM i pastus+.  

1.3. Od których firm certyfikowanych OQUALIM mogę kupować 

pasze?   

Od 1 stycznia 2020 można kupować pasze jedynie od firm certyfikowanych OQUALIM z 

zakresem “RCNA International”. Wykaz tych firm można znaleźć na stronie internetowej 

OQUALIM.  

1.4. Jak należy rozumieć tabelę 3.9 z wymogami dla zakupu usług?  

Tabela 3.9 przedstawia pewien etap procesu np. pakowanie mieszanek paszowych lub 

suszenie materiału paszowego (podzlecanie). Może to być również kilka etapów procesu, dla 

przykładu całościowa produkcja mieszanki paszowej. Jeśli zamierzacie zlecić wykonanie tego 

innej firmie, na przykład ponieważ może to zrobić bardzo dobrze, wówczas ta firma musi być  

certyfikowana. Zatem kupujecie te etapy procesu od tej firmy.  

1.5. Czy wszystkie wyniki analiz muszą być wprowadzone do bazy 

danych GMP+ Monitoring database? 

Tak, chyba że zapisy w procedurze gatekeepera stanowią inaczej. 

 

Uwaga: wyniki są przetwarzane anonimowo. Wyniki dają wgląd w charakter i zakres stosowania 

procedury gatekeepera. W oparciu o to możemy wspólnie z innymi systemami oceniać i 

dostosowywać procedury w razie potrzeby. 

1.6. Czy został ustalony okres przejściowy? 

Tak. Cały rok 2020 jest okresem przejściowym. Od 1-1-2021 będą obowiązywać wyłącznie 

nowe wymogi dla zakupów. Oczywiście możecie również stosować je wcześniej. 

 

https://www.oqualim.com/en/directory/oqualim-companies/advanced-search
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1.7. Korzystam z Zapisu Krajowego. Czy mam obowiązek stosowania 

nowych wymogów dla zakupów z BA10? 

Nie, nie ma takiego obowiązku. Ale wraz z wprowadzeniem nowych wymogów dla zakupów 

wyraźnie zwiększyło się pokrywanie z Zapisami Krajowymi. Łączenie obydwu nie jest 

dozwolone. 

Jako firma musicie dokonać wyboru: 

- Albo pozostaniecie przy wymogach z Zapisu Krajowego 

lub 

- Będziecie stosować się do wymogów z BA10. 

 

1.8. Co rozumie się przez określenia ‘firma certyfikowana’ i ‘firma 

niecertyfikowana’? 

‘Firma certyfikowana’ oznacza firmę, która jest certyfikowana zgodnie z GMP+ FC scheme lub 

innym, akceptowanym systemem bezpieczeństwa pasz. Pełna lista akceptowanych systemów 

bezpieczeństwa pasz znajduje się w dokumencie GMP+ BA10.  

 

‘Firma niecertyfikowana’ oznacza firmę, która nie jest certyfikowana w ogóle lub jest 

certyfikowana przez nieakceptowany system bezpieczeństwa pasz. Na przykład system 

certyfikacji bezpieczeństwa żywności (np. BRC).  
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2. Zmiany w procedurach gatekeepera  

Przedstawiamy tutaj zmiany w istniejących procedurach gatekeepera oraz wyjaśniamy nowe 

procedury gatekeepera. 

2.1. Czy muszę zawiadamiać GMP+ International jeśli używam 

procedury gatekeepera? 

Tak, chyba że w procedurze gatekeepera zapisano inaczej. Jest to zawiadamianie cyfrowe. 

Odeślemy standardowe potwierdzenie jego otrzymania. Po otrzymaniu potwierdzenia 

możecie natychmiast stosować procedurę. 

 

Uwaga: wyjątkiem jest zawiadamianie dotyczące procedury dla przetworzonych materiałów 

paszowych. W tym przypadku będziemy oceniać zgłoszenie. Możecie stosować tę procedurę 

dopiero po uzyskaniu zgody. 

2.2. Czy muszę zawiadamiać za każdym razem, gdy używam 

procedury gatekeepera ? 

Tak, chyba że w procedurze gatekeepera zapisano inaczej. Zastanów się, czy jest to nowa 

kombinacja produkt / kraj lub produkt / producent. Sprawdź to dokładnie w procedurze 

gatekeepera.  

 

Przykładowa kombinacja produkt / kraj: 

- Załóżmy, że kupujesz kukurydzę tylko z Rumunii (GMP+ BA10, 4.3.2), musisz wysłać 

jedno zawiadomienie. Jeśli będziesz również kupować kukurydzę z Serbii, musisz także 

wysłać zawiadomienie. 

 

Przykładowa kombinacja produkt / producent  

- Załóżmy, że kupujesz makuch słonecznikowy od producenta X z Ukrainy (GMP+ BA10 

4.3.8). Musisz wysłać zawiadomienie jeden raz, przy pierwszej partii. Jeśli kupujesz 

makuch słonecznikowy również od producenta Y z Ukrainy, musisz także o tym 

zawiadomić. 

2.3. Czy muszę zawiadamiać, gdy przestaję korzystać z procedury 

gatekeepera? 

Nie, nie musisz zawiadamiać nas, gdy przestajesz korzystać z procedury gatekeepera. Radzimy 

starannie zarejestrować we własnych danych administracyjnych, kiedy przestajesz korzystać z 

danej procedury, aby mieć jasny dowód na dokładny okres stosowania gatekeepingu.  
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2.4. Czy muszę informować moją Organizację Certyfikującą, jeśli 

używam procedury gatekeepera? 

Tak, musisz sam poinformować Organizację Certyfikującą (CB). Zapytaj CB jak wypełnić 

zawiadomienie. GMP+ International wysyła co jakiś czas zestawienie zawiadomień do 

organizacji certyfikujących. 

2.5. Czy mogę korzystać z procedury /procedur gatekeepera przy 

zakupach od firmy certyfikowanej? 

Nie, nie możesz działać jako gatekeeper przy zakupach produktów paszowych (np.materiałów 

paszowych) lub usług paszowych (np. transportu lub przechowywania ) od firmy 

certyfikowanej1. Oznacza to, że, na przykład, nie możesz używać procedury gatekeepera, aby 

kupować produkty paszowe lub usługi, które inna firma certyfikowana GMP+ wyłączyła ze 

swojej certyfikacji GMP+. Taka firma certyfikowana GMP+ musi włączyć te produkty lub usługi 

w zakres swojej certyfikacji GMP+. 

  

Istnieją 2 wyjątki od tego warunku: 

- Procedura 4.3.2 ’Zakup nieprzetworzonych zbóż, nasion oleistych i roślin strączkowych: 

Ta procedura pozwala Ci kupować niezabezpieczone zboża, nasiona oleiste i rośliny 

strączkowe od innej firmy certyfikowanej GMP+, gdy ta firma certyfikowana GMP+ 

sprzedaje Ci te produkty na warunkach FOB. 

- Procedura 4.3.8 ‘Zakup przetworzonych materiałów paszowych’. W niektórych 

sytuacjach pomiędzy tobą jako gatekeeperem, a niecertyfikowanym producentem 

występuje firma handlowa. Status GMP+ firmy handlowej nie ma znaczenia, jeżeli ta 

firma handlowa sprzedaje Ci na warunkach FOB. 

 

  

 
1 Wróć do pytania 1.8 powyżej, aby sprawdzić, co rozumiemy przez ‘firmę certyfikowaną’.  
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3. Procedury gatekeepera  

3.1. Przegląd  

 

  

Procedury gatekeepera Nowe / zmodyfikowane procedury  Zmiany  

4.3.1 - Zakup nieprzetworzonych 

produktów rolnych od plantatora, 

do użycia jako pasza lub w 

paszach (łącznie z sianem i słomą) 

 Nie 

4.3.2 -  Zakup nieprzetworzonych 

zbóż, nasion oleistych i roślin 

strączkowych z łańcucha 

skupowego, do użycia w paszach 

 Tak, patrz 3.2 

Zakup dodatków paszowych 4.3.3 - Zakup dodatków paszowych, 

produktów spożywczych i produktów 

farmaceutycznych  

Tak, patrz 3.3 

Zakup wycofanych produktów 

spożywczych 

4.3.4 - Zakup wycofanych produktów 

spożywczych 

Tak, patrz 3.4 

4.3.5 - Zakup oleju palmowego 

 

 Nie 

 4.3.7 -  Zakup ziół i przypraw 

 

Tak, patrz 3.5 

 4.3.8 -  Zakup (innych) przetworzonych 

materiałów paszowych  

Tak, patrz 3.6 

 4.3.9 -  Zakup pasz do testów paszowych Tak, patrz 3.7 

4.4.1  Zakup usługi transportu 

drogowego 

 

 Tak, patrz 3.8 

4.4.2  Zakup usługi transportu 

śródlądowymi drogami wodnymi 

 

 Tak, patrz 3.9 

4.4.3. Zakup usługi 

przechowywania i przeładunków 

 

 Tak, patrz 3.10 
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3.2. Zakup nieprzetworzonych zbóż, nasion oleistych i roślin 

strączkowych z łańcucha skupowego do użycia w paszach 

Co się zmieniło? 

1. W nowych wymogach istotne jest jedynie, gdzie zostały wyhodowane nieprzetworzone 

zboża, nasiona oleiste i rośliny strączkowe, niezależnie od tego, gdzie jest ulokowany 

skupujący. 

 

2. Salmonella i metale ciężkie muszą teraz być analizowane dla każdej partii. Zostało to 

ustalone w konsultacjach z innymi systemami, co umożliwia uczestnikom GMP+ 

stosowanie tej procedury z wyprzedzeniem dla dostaw nieprzetworzonych zbóż, nasion 

oleistych i roślin strączkowych do innych systemów. 

Jednakże potrzeba 100% analizowania na salmonellę w tych surowcach będzie ponownie 

oceniona w trakcie roku 2020.  

  

Jakie są szczegóły? 

1. Pobieranie prób w miejscu przechowywania. Istnieje możliwość pobierania prób z partii 

znajdującej się w przechowaniu. Partia taka musi być trzymana oddzielnie w lokalizacji 

przechowalniczej do czasu pobrania prób, przeprowadzenia analizy i zwolnienia. Można 

dostarczyć taką partię bezpośrednio do odbiorcy. Przykłady pobierania prób w miejscu 

przechowywania: 

- Załóżmy, że chcecie przetransportować partię ciężarówkami z lokalizacji 

przechowalniczej. Ponieważ w lokalizacji przechowalniczej z partii pobrano już próby, 

przebadano je i zwolniono partię (zabezpieczona GMP+), nie musicie już analizować 

każdego co 20 samochodu. Dotyczy to również dostaw do wielu różnych odbiorców. 

- Załóżmy, że chcecie przechowywać kilka mniejszych dostaw razem jako jedną partię. 

Wówczas musicie trzymać tę partie oddzielnie aż do czasu pobrania prób, zbadania i 

zwolnienia. Następnie można zużyć tę partię do produkcji paszy GMP+. 

 

2. Jeśli otrzymujecie zboża lub nasiona oleiste ciężarówkami od różnych 

(niezabezpieczonych) źródeł pochodzenia, musicie pobierać próby z każdej ciężarówki. 

Należy analizować każdą co 20 próbę, chyba że możecie zmagazynować ładunki i 

traktować je jako 1 partię, z której pobiera się próby (patrz punkt 1).  

 

3. Badania na pestycydy odbywają się na podstawie analizy ryzyka. Gdy jest pewność, że 

jakieś pestycydy nie były lub nie są stosowane w trakcie uprawy, nie ma potrzeby 

analizowania na ich obecność. 

3.3. Zakup dodatków paszowych, produktów spożywczych, 

produktów farmaceutycznych 

W ramach tej procedury dodatki, produkty spożywcze i produkty farmaceutyczne mogą być 

kupowane na całym świecie. Konieczne jest przeprowadzenie oceny HACCP i oparcie na niej 

środków kontroli, sprawdzania i inspekcji.  
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Co się zmieniło?  

1. Zakres tej procedury został rozszerzony. Oprócz dodatków, możecie teraz kupować produkty 

spożywcze i produkty farmaceutyczne. Poprzednio produkty spożywcze były kupowane 

poprzez ‘procedurę dla zakupu wycofanych środków spożywczych ((byłej) żywności)’  

Wskazówka:  

a) Produkty spożywcze  to produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub 

nieprzetworzone, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia 

przez ludzi można się spodziewać. 

b) Wycofane produkty spożywcze ((była) żywność) to produkty przetworzone, częściowo 

przetworzone lub nieprzetworzone, które zostały wyhodowane / wyprodukowane do 

spożycia przez ludzi, lecz nie zostały wprowadzone na rynek jako żywność przez 

przemysł spożywczy i nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi, z uwagi na wady 

w produkcji lub pakowaniu lub inne wady. 

 

2. Dodatki paszowe mogą być kupowane jako produkty spożywcze w przypadku, gdy były 

wyprodukowane w ramach systemu uznawanego przez GFSI. Uwaga: gdy w paszy 

używany jest dodatek do żywności, jest on, zgodnie z prawem, uważany za dodatek 

paszowy lub materiał paszowy. Może to powodować konsekwencje dla oznakowania, 

dozowania i stosowania w paszach.  

 

3. Możecie kupować surowce do produkcji mleczarskiej oryginalnie przeznaczone na 

żywność na kilka sposobów: 

- Produkty mleczarskie do użycia w paszach, które są wyprodukowane zgodnie z 

Rozp. UE 853/2004. Patrz tabela 3.4.2 w nowym BA10. 

- Produkty mleczarskie, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z 853/2004, 

lecz w ramach systemu uznawanego przez GFSI, mogą być kupowane w 

oparciu o niniejszą procedurę. 

- Surowce do produkcji mleczarskiej, które nie są objęte ani GFSI, ani Rozp. UE 

853/2004 są klasyfikowane jako wycofane środki spożywcze. Patrz punkt 4.3.4 

nowego BA10. 

 

4. Mogą być kupowane wszystkie dodatki paszowe, które są zatwierdzone jako dodatki 

paszowe w krajach UE oraz krajach poza UE. 

 

5. Wszystkie produkty farmaceutyczne wytworzone zgodnie z European pharmacopoeia lub 

równoważną farmakopeą mogą być kupowane. Ważne jest sprawdzenie, czy produkt jest 

dozwolony do użycia w paszach. Sprawdzajcie przepisy prawa! 

3.3.1. Kupuję certyfikowany dodatek paszowy od niecertyfikowanego pośredniczącego 

niezależnego biura sprzedaży. Jak o tym zawiadamiać? 

W niektórych krajach firmy certyfikowane GMP+ mogą kupować dodatki paszowe wyprodukowane w 

ramach certyfikacji od pośredniczącego niezależnego biura sprzedaży. Takie niezależne biuro 

sprzedaży jest w większości przypadków (jeszcze) niecertyfikowane GMP+. Dodatek paszowy 

jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu producenta.  
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Ponieważ zakup i fakturowanie są dokonywane poprzez niecertyfikowane GMP+ biuro 

sprzedaży, łańcuch GMP+ zostaje przerwany. 

W takiej sytuacji może być użyta procedura gatekeepera dla dodatków paszowych. 

 

Prosimy wypełniać 'Gatekeeper Protocol Notification Form' (Formularz Zawiadomienia o 

Procedurze Gatekeepera) w następujący sposób : 

• Informacje dodatkowe: nazwa i dane adresowe biura sprzedaży.  

• Przesłać certyfikat GMP+ (lub równoważny) producenta. 

3.4. Zakup wycofanych produktów spożywczych 

Co się zmieniło? 

1. Zakres tej procedury został ograniczony do wycofanych produktów spożywczych (byłej 

żywności). 

 

2. Audyt nadzorczy organizacji certyfikującej został zastąpiony inną formą nadzoru nad 

jakością w audycie u dostawcy. Gdy stosowana jest procedura gatekeepera, GMP+ 

International ma prawo być obecną przy audycie u dostawcy. Jak będziemy to robić, jest 

nadal dyskutowane.  

 

3. FSDS nie musi już być aktualizowany co trzy lata. Wymogi stanowią, że dokumentacja 

HACCP (oraz inna dokumentacja jakości) musi być aktualizowana w razie potrzeby.  

 

4. Kwalifikacje personelu przeprowadzającego audyt u dostawcy stanowią obecnie 

odpowiedzialność firmy certyfikowanej. 

3.4.1. Czy możecie wyjaśnić ograniczenia dotyczące sprzedaży wycofanych produktów 

spożywczych do innej firmy? 

Jako GMP+ preferujemy, aby firma kupująca wycofane produkty spożywcze wymagające 

dalszych zabiegów, aby stały się paszą, mogła sama przeprowadzić takie zabiegi. Przykłady: 

rozpakowywanie, suszenie, czyszczenie. Firma taka musi mieć zatwierdzony proces, 

certyfikowany GMP+ (zakres: Produkcja materiałów paszowych). Jednakże, w niektórych 

przypadkach firma nie może sama przeprowadzić takich zabiegów. Wówczas może ona 

odsprzedać te wycofane produkty spożywcze innej firmie, która jest w stanie takie zabiegi 

przeprowadzić (producent). Te ograniczenia sprzedaży obowiązują jedynie dla wycofanych 

produktów spożywczych, które wymagają specjalnych zabiegów, aby stały się paszą.  

Ograniczenia powyższe nie obowiązują, gdy wycofane produkty spożywcze są uznawane za 

paszę i można nimi karmić zwierzęta lub przetwarzać je w paszy.  

 

Zauważyliśmy, że ta klauzula w GMP+ BA10, procedura 4.3.4 jest rozumiana i interpretowana 

w różny sposób. Zamierzamy wyjaśnienić to w kolejnej wersji GMP+ BA10. 
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3.5. Zakup ziół i przypraw 

Jest to nowa procedura. 

 

Jakie są szczegóły? 

1. W ramach zakresu mieści się zakup ziół i przypraw dowolnego pochodzenia. Wymagany 

jest monitoring każdej partii. 

Zioła i przyprawy muszą być zatwierdzone do użycia w paszach; 

- gdy gatekeeper jest producentem – w kraju, w którym gatekeeper ma siedzibę; 

- gdy gatekeeper jest firmą handlową – w kraju, w którym produkt jest wprowadzany na 

rynek. 

 

2. Gdy produkcja jest prowadzona w ramach systemu uznawanego przez GFSI, takie zioła i 

przyprawy mogą być uważane za żywność i znajdują się poza zakresem niniejszej 

procedury. 

 

3. W Europie objęte są następujące zioła i przyprawy: 

a. Produkty z Europejskiego katalogu materiałów paszowych (Rozp. (UE) Nr 68/2013) 

wymienione w kategorii 7.  

- 7.3.1 Kora 

- 7.4.1 Kwiaty, suszone 

- 7.7.1 Liście, suszone 

- 7.9.1 Korzeń lukrecji 

- 7.10.1 Mięta 

 

b. Produkty niewymienione w kategorii 4 lub 7 w części C Europejskiego katalogu materiałów 

paszowych, takie jak korzenie, kłącza, bulwy lub zboża gatunków roślinnych. Materiał 

paszowy musi być wymieniony na liście opublikowanej na stronie internetowej 

www.feedmaterialsregister.eu. 

 

4. Wszelkie właściwe zioła i przyprawy muszą być poddane podstawowej ocenie ryzyka i 

włączone w FSP. 

3.6. Zakup przetworzonych materiałów paszowych 

Jest to nowa procedura 

 

Jakie są szczegóły? 

1. W oparciu o tę procedurę można kupować materiały paszowe. Cechą charakterystyczną 

jest, że produkty te przeszły jakiś etap procesu przetwórstwa. Stąd termin „produkty 

przetworzone”. Przykłady to: 

- Produkty uboczne z przemysłu młynarskiego 

- Produkty uboczne z przemysłu przetwórstwa nasion oleistych 

- Produkty uboczne z produkcji cukru 

 

http://www.feedmaterialsregister.eu/
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2. Stosowanie jest ograniczone do określonych krajów. 

- Jeśli chodzi o inne przetworzone materiały paszowe, mogą one być kupowane w 

oparciu o tę procedurę gatekeepera jedynie wtedy, gdy zostały wyprodukowane w 

innych krajach niż Niemcy, Niderlandy, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania lub 

Austria i pochodzą od dostawców ulokowanych poza tymi krajami. 

- Wyjątki dotyczą kilku produktów z określonych krajów, patrz punkt 4.3.8.1 

 

3. Niniejsza procedura może być stosowana na dwa sposoby. 

- Przez czas nieokreślony, ale z monitoringiem dla każdej partii. Monitoring musi być 

prowadzony zgodnie z załącznikiem 1 z tej procedury. 

- Ta opcja oznacza, że możecie kontynuować zakupy materiału paszowego od jakiegoś 

producenta przez lata, pod warunkiem że analizujecie każdą partię na określone 

parametry. Nie wolno zmniejszać częstotliwości, a ustalone parametry muszą być 

analizowane za każdym razem. 

- Na czas określony (maks. 18 miesięcy), z monitoringiem bazującym na analizie 

zagrożeń. Ten okres 18 miesięcy jest przeznaczony dla producenta niecertyfikowanego 

na opracowanie własnego systemu bezpieczeństwa i certyfikowanie go. Musi to być 

udokumentowane umową zawartą przez producenta z organizacją certyfikującą.  

 

Uwaga: jeśli chcecie skorzystać z tej opcji, musicie o tym zawiadomić GMP+ International, 

tak samo jak dla innych procedur. W takim przypadku musicie wysłać więcej informacji. 

- Nazwę i dane adresowe producenta 

- Umowę producenta z organizacją certyfikującą 

- Umotywowany plan monitoringu 

 

GMP+ International sprawdza, czy przesłane informacje spełniają wymogi procedury i 

przekazuje Wam ustalenia. Dopiero wtedy możecie stosować tę opcję, Prawidłowe 

stosowanie procedury jest weryfikowane przez audytora. 

3.6.1. Jakie są wymogi pozwalające na sprzedaż na warunkach fob w ramach procedury 4.3.8? 

 

1) Najpierw należy sprawdzić, czy możecie kupować materiał paszowy jako gatekeeper. 

Procedura gatekeepera nie jest dozwolona przy zakupie pewnych materiałów 

paszowych w niektórych kombinacjach: materiały paszowe - kraj. Patrz tabela w 

procedurze. Można je kupować jedynie od firm certyfikowanych.  

 

2) Jeśli możecie korzystać z procedury gatekeepera przy zakupie jakiegoś materiału 

paszowego (czyli ‘produktu dozwolonego’), może zdarzyć się, że w transakcji wystąpi 

firma handlowa (jako pośrednik). Kraj, w którym firma handlowa jest ulokowana nie ma 

znaczenia, o ile firma handlowa sprzedaje Wam na bazie FOB. Zatem, nawet jeśli ta 

firma handlowa jest ulokowana w jednym z krajów wymienionych na liście, możecie 

nadal korzystać z procedury gatekeepera. 
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Przykład sytuacji, w której dopuszczalna jest sprzedaż na warunkach fob: niemiecki producent 

pasz kupuje śrutę słonecznikową z Ukrainy za pośrednictwem firmy handlowej ulokowanej w 

Belgii. W tym przypadku, firma handlowa może sprzedać produkt na warunkach fob, ponieważ 

śruta słonecznikowa z Ukrainy jest ‘produktem dozwolonym’. 

 

Przykład sytuacji, w której sprzedaż na warunkach fob NIE jest dopuszczalna: niemiecki 

producent pasz kupuje śrutę sojową z Brazylii za pośrednictwem firmy handlowej ulokowanej 

w Holandii. W tym przypadku mówimy o produkcie niedozwolonym, gatekeeping jest 

niedopuszczalny. Procedura gatekeepera nie może w ogóle być zastosowana.  

3.7. Zakup pasz do testów paszowych 

Jest to nowa procedura 

 

Jakie są szczegóły? 

1. Możecie stosować tę procedurę, gdy przeprowadzacie test paszowy, na przykład 

testujecie nowy materiał paszowy. Takie materiały paszowe często nie pochodzą od 

certyfikowanych producentów i czasami nie są zarejestrowane na liście dopuszczonych 

produktów (GMP+ Product list). Jeśli procedura jest stosowana poprawnie, 

wyprodukowana pasza ma status GMP+. 

 

2. Niezbędne jest monitorowanie każdej zakupionej partii. 

 

3. Jeśli dotyczy to testowania niezarejestrowanego weterynaryjnego produktu 

leczniczego, wymagane jest zezwolenie od właściwych władz.  

3.8. Zakup usługi transportu drogowego 

Co się zmieniło? 

Niektóre aspekty procedury zostały doprecyzowane: 

1. Elementy pisemnej umowy na transport siana i słomy mogą być również umieszczone w 

liście przewozowym CMR dla właściwego ładunku. 

 

2. Dodane zostały do procedury wymogi dla korzystania z niecertyfikowanych ładowni ze 

statusem “Tylko dla produktów spożywczych”. 

 

- Takie ładownie mogą być wykorzystywane do transportu produktów spożywczych 

pochodzenia roślinnego (np. roślinne tłuszcze i oleje, mąka, cukier itp.) do firm 

spożywczych. Certyfikacja GMP+ przewoźnika nie jest konieczna. Jednak ładownie te 

muszą być objęte certyfikacją HACCP strony trzeciej. 

 

- Obowiązują regularne wymogi GMP+ FC scheme dla transportu produktów ubocznych 

z przemysłu spożywczego (obierki, makuchy itp.) oraz żywności pochodzenia 

zwierzęcego.  
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Jakie są szczegóły? 

Firmy transportowe objęte niniejszą procedurą, nie są zarejestrowane w GMP+ Company 

database. Jako odbiorca transportu, musicie zatem wziąć pod uwagę, że należy zapytać 

certyfikowanego GMP+ zleceniodawcę, w razie potrzeby, czy przedmiotowa ładownia / 

jednostka transportowa jest przez niego zabezpieczona. 

3.8.1. Czy usługa transportu przez firmę zewnętrzną towarów pakowanych musi być 

certyfikowana GMP+? 

Usługa transportu towarów pakowanych nie musi być nabywana od certyfikowanego GMP+ 

dostawcy transportu. Jest to zapisane w uwadze w rozdziale 3.6 z GMP+ BA10.  

 

Oznacza to, że firma GMP+ może zawrzeć umowę na transport towarów pakowanych z firmą 

transportową. Firma certyfikowana GMP+ powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność i 

stosować zasady HACCP przy wyborze przewoźnika. Powinna określić w umowie wszystkie 

prawa i obowiązki obydwu stron dotyczące bezpiecznego transportu. 

 

Uwaga: Opcja pozwalająca na zakup transportu towarów pakowanych od firmy 

niecertyfikowanej nie może być interpretowana jako możliwość wyłączenia przez Ciebie 

transportu własnego towarów pakowanych z zakresu Twojego Feed Safety Management System 

i certyfikacji: transport własny towarów pakowanych musi być kontrolowany w ramach Feed 

Safety Management System i musi być certyfikowany. 

 

3.8.2. Korzystamy z procedury gatekeepera dla niecertyfikowanej firmy przy transporcie 

drogowym pasz zabezpieczonych GMP+. Czy ta firma ma prawo podzlecać 

transport paszy zabezpieczonej innej firmie niecertyfikowanej? 

 

Nie, to nie jest dozwolone. Jako gatekeeper możesz brać odpowiedzialność jedynie za usługi 

dostarczane przez firmę, z którą masz umowę o zapewnieniu jakości / bezpieczeństwa pasz i 

która jest przez Ciebie sprawdzona pod kątem zgodności z umową, wymogami GMP+ i 

obowiązującymi przepisami prawa paszowego. 

3.9. Zakup usługi transportu śródlądowymi drogami wodnymi 

Co się zmieniło? 

1. Jedynie firmy certyfikowane dla zakresu ‘frachtowanie w transporcie śródlądowymi 

drogami wodnymi” mogą stosować tę procedurę, 

 

2. Kontrola początkowa musi być przeprowadzona przez audytora / inspektora GMP+, 

zatwierdzonego dla zakresu „frachtowanie  transporcie przybrzeżnym lub śródlądowymi 

drogami wodnymi”  
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Jaki są szczegóły? 

Gwarantowane statki żeglugi śródlądowej / barki pchane nie są zarejestrowane w GMP+ 

Company database. Jako odbiorca transportu musicie zatem wziąć pod uwagę, że należy 

zapytać, w razie potrzeby, certyfikowanego GMP+ zleceniodawcę, czy przedmiotowy statek 

żeglugi śródlądowej / barka pchana jest przez niego zabezpieczana. 

3.9.1. Korzystamy z procedury gatekeepera dla firmy niecertyfikowanej przy transporcie 

pasz zabezpieczonych GMP+ statkiem / barką pchaną śródlądowymi drogami 

wodnymi. Czy ta firma może podzlecać transport paszy zabezpieczonej innej firmie 

niecertyfikowanej? 

 

Nie, to nie jest dozwolone. Jako gatekeeper możesz brać odpowiedzialność jedynie za usługi 

dostarczane przez firmę, z którą masz umowę o zapewnieniu jakości / bezpieczeństwa pasz i 

która jest przez Ciebie sprawdzona pod kątem zgodności z umową, wymogami GMP+ i 

obowiązującymi przepisami prawa paszowego 

3.10. Zakup usługi przechowywania i przeładunków 

Co się zmieniło? 

1. Austria i Luksembourg zostały dodane do listy krajów, w których procedura gatekeepera 

nie może być stosowana.  

 

2. Może być stosowana do przechowywania po zbiorach, dla pojedynczego produktu 

roślinnego, który jest konserwowany natychmiast po zbiorach. 

 

Jakie są szczegóły? 

Przeprowadzacie kontrolę początkową w niecertyfikowanej firmie przechowalniczej i 

przeładunkowej, aby sprawdzić, że firma ta gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa pasz, 

jak firma certyfikowana GMP+. 

To czy po tej kontroli początkowej, konieczne będzie okresowe sprawdzanie stosowania się do 

zawartej umowy, należy określić na podstawie analizy ryzyka. 

3.10.1. Czy usługa przechowywania towarów pakowanych przez stronę trzecią musi być 

certyfikowana GMP+ ? 

 

Usługa przechowywania towarów pakowanych nie musi być nabywana od usługodawcy 

certyfikowanego GMP+. Jest to zapisane w uwadze w rozdziale 3.5 GMP+ BA10. Należy 

stosować procedurę 4.4.3 

 

Uwaga: Opcja pozwalająca na zakup usługi przechowywania towarów pakowanych od firmy 

niecertyfikowanej nie może być interpretowana jako możliwość wyłączenia przez Ciebie  

przechowywania własnego towarów pakowanych z zakresu Twojego Feed Safety Management 

System i certyfikacji: przechowywanie własne towarów pakowanych musi być kontrolowane w 

ramach Feed Safety Management System i musi być certyfikowane. Nawet wtedy, gdy Twoje 

towary pakowane są przechowywane w jednej z Twoich własnych odrębnych lokalizacji. 
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3.10.2. Korzystamy z procedury gatekeepera dla firmy niecertyfikowanej przy 

przechowywaniu i przeładunkach pasz zabezpieczonych. Czy ta firma 

niecertyfikowana może podzlecać przechowywanie i przeładunki pasz 

zabezpieczonych innej firmie niecertyfikowanej? 

 

Nie, to nie jest dozwolone. Jako gatekeeper możesz brać odpowiedzialność jedynie za usługi 

dostarczane przez firmę, z którą masz umowę o zapewnieniu jakości / bezpieczeństwa pasz i 

która jest przez Ciebie sprawdzona pod kątem zgodności z umową, wymogami GMP+ i 

obowiązującymi przepisami prawa paszowego 
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