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1 ÚVOD
1.1

Obecné

Schéma certifikace krmiv GMP+ (GMP+ Feed Certification) bylo iniciováno a
vyvinuto nizozemským krmivářským průmyslem v roce 1992 v reakci na různé více
či méně závažné incidenty kontaminace krmných materiálů. Ačkoli to bylo původně
schéma vnitrostátní, stalo se postupně schématem mezinárodním, řízeným
společností GMP+ International ve spolupráci s různými mezinárodními podílníky.
I když schéma certifikace krmiv GMP+ (GMP+ Feed Certification) vzniklo z hlediska
bezpečnosti krmiv, v roce 2013 byla zveřejněna první norma týkající se
odpovědnosti za krmiva. Pro tento účel jsou vytvořeny dva moduly: zajišťování
bezpečnosti krmiv GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance) (zaměřený na
bezpečnost krmiv) a zajišťování odpovědnosti za krmiva GMP+ (GMP+ Feed
Responsibility Assurance) (zaměřený na odpovědnost za krmiva).
Modul GMP+ Feed Safety Assurance je kompletní modul se standardy pro zajištění
bezpečnosti krmiv ve všech článcích krmivového řetězce. Prokazatelné zajištění
bezpečnosti krmiv je „licencí k prodeji“ v mnoha zemích a na mnoha trzích a účast
v modulu GMP+ FSA jej může vynikajícím způsobem usnadnit. Na základě potřeb
v praxi bylo do standardů GMP+ FSA integrováno mnoho složek, například
požadavky na systém managementu bezpečnosti krmiv, pro uplatňování zásad
HACCP, pro sledovatelnost, monitorování, programy nezbytných předpokladů,
řetězcový přístup a systém včasného varování.
Vypracováním modulu GMP+ Feed Responsibility Assurance reaguje GMP+
International na žádosti od účastníků GMP+. Sektor krmiv pro zvířata je postaven
před žádosti o zodpovědnější provozování, což zahrnuje například získávání sóji a
rybí moučky, které jsou vyráběny a obchodovány s ohledem na člověka, zvířata
a životní prostředí. Za účelem prokázání zodpovědné výroby a obchodu může
společnost získat certifikaci pro GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+
International podporuje prostřednictvím nezávislé certifikace požadavky z trhu.
Společně s partnery GMP+ stanoví GMP+ International transparentně jasné
požadavky ve schématu Feed Certification scheme (schématu Certifikace krmiv).
Certifikační orgány mohou certifikaci GMP+ provádět nezávisle.
GMP+ International poskytuje účastníkům GMP+ užitečné a praktické informace
prostřednictvím řady metodických příruček, databází, zpravodajů, seznamů otázek
a odpovědí a seminářů.
1.2

Struktura schématu certifikace krmiv GMP+ (GMP+ Feed Certification
scheme)

Dokumenty v rámci schématu certifikace krmiv GMP+ (GMP+ Feed Certification
scheme) jsou dále rozděleny do několika řad. Následující strana obsahuje
schematické znázornění obsahu schématu certifikace krmiv GMP+ (GMP+ Feed
Certification scheme:
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GMP+ Feed Certification scheme
A – documents
Obecné požadavky na účast ve schématu GMP+ FC

B – documents
Normativní dokumenty, přílohy a poznámky pro příslušnou zemi
Feed Safety Assurance

Feed Responsibility Assurance

C – documents
Požadavky certifikace schématu GMP+ FC

D – documents
Směrnice pro pomoc zemím s implementací požadavků GMP+

Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webové stránce GMP+ International
(www.gmpplus.org).
Tento dokument je nazván jako GMP+ BA6 Minimální požadavky na označování a
dodání a je součástí modulu GMP+ FSA.

Version CZ: 1. března 2017

5/9

Minimální požadavky na označování a dodání - BA 6

2 Požadavky
2.1

Obecné

Standardy GMP+ vyžadují, aby účastník zajistil, že označování a dodávání krmiv,
která dodává, je v souladu s platnými zákonnými požadavky. Platné zákonné
požadavky je třeba splňovat i při prodeji pro provozy mimo potravinářský a
krmivářský průmysl1.
V dalších odstavcích je uvedena řada doplňujících požadavků GMP+ týkajících se
označování či poskytování informací, které musí být v příslušných případech
splněny.

2.2

Požadavky na označování krmiv a služeb

Obecné
Pokud účastník uvede na trh krmiva nebo poskytuje služby (fyzická přeprava,
skladování a překládka) zajištěné jeho systémem řízení bezpečnosti GMP+, musí
být status krmiv uvedených na trh nebo poskytovaných služeb zákazníkovi vždy
oznámen písemně. Toto se vztahuje na případy obchodování/dodávek zákazníkům
certifikovaným GMP+ nebo zákazníkům, kteří jsou certifikováni v rámci jiného
certifikačního schématu, které bylo prohlášeno za rovnocenné schématu GMP+ FC
(viz GMP+ BA10 Minimální požadavky na nákup) a na případy dodávek
chovatelům hospodářských zvířat.
Status krmiv uvedených na trh
Jedno z prohlášení, jak je stanoveno v Příloze 1 tohoto dodatku, musí být doslovně
specifikováno v obchodní smlouvě, na potvrzení objednávky, na faktuře, na štítku
nebo na některých jiných psaných dokumentech. Pozitivní označení musí být jasně
a jednoznačně spojeno s krmivem uvedeným na trh.
Status poskytnutých služeb: fyzická přeprava, skladování a překládka (platné od 1.
10. 2016)
Jedno z prohlášení, jak je stanoveno v Příloze 1 tohoto dodatku, musí být doslovně
specifikováno v obchodní smlouvě, na potvrzení objednávky, na faktuře, na štítku
nebo na některých jiných psaných dokumentech. Pozitivní označení musí být jasně
a jednoznačně spojeno poskytnutou službou.
Poučení
Výše uvedené požadavky na označování se samozřejmě vztahují pouze na
společnosti certifikované GMP+. Dodavatel necertifikovaný GMP+, který dodává
krmiva zákazníkovi certifikovanému GMP+ pod přijatým gatekeeper protocol
(hlídacím protokolem), nesmí tato krmiva označovat jako zajištěná GMP+.
Poučení
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi ohledně pozitivního označování jsou
uvedeny v GMP+ D3.12 Pozitivní označování – Často kladené dotazy.

1

V rámci EU mohou platit požadavky programů REACH a CLP (klasifikace, označení a balení).
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2.3

Zvláštní požadavky na označování olejů a tuků

Kromě 2.1 a 2.2 je označení produktů o olejích a tucích uváděno ve všech
příslušných dokumentech včetně smluv, faktur a přepravních dokladech. Je
nezbytné použít přesné znění. Existují 3 možnosti
2.3.1

Není určeno k použití v potravinovém/krmném řetězci

“Název produktu” a dále zmínka “není určen k použití v potravinovém/krmném
řetězci”.
Smlouvy musí zmiňovat následující: Zboží popisované a prodávané v souladu s
touto prodejní smlouvou není určeno pro použití jako "potravina" nebo "krmivo".
Kupující tímto souhlasí nepoužívat zboží v jakýchkoli potravinách či krmivech, ať už
přímo nebo po jakémkoli dalším zpracování zboží. V případě dalšího prodeje zboží
kupující souhlasí začlenit tuto klauzuli do jakékoli smlouvy o prodeji veškerého
tohoto zboží nebo jeho části včetně této povinnosti.
Poučení:
To se týká jakéhokoli produktu, který není vhodný pro použití v potravinách a
krmivech. Může se stát, že když se společnost (například rafinerie) rozhodne s
produktem manipulovat, mohou platit jiné zákonné požadavky týkající se
označování a dodání. Rovněž viz poznámka pod čarou 1.
Poznámka: Ačkoli je modul GMP+ FSA zaměřen na zajišťování bezpečnosti
krmiv, tento požadavek na označování se vztahuje na tuky a oleje neurčené pro
použití v krmivech. Pro společnost, která zajišťuje kvalitu tuků a olejů v souladu s
certifikací GMP+ platí povinnost označovat tuky neurčené pro krmiva jako
taková.
2.3.2

Další zpracování vyžadované k souladu se zákony týkajícími se
potravin/krmiv

"Název produktu" a dále zmínka "vyžaduje další zpracování pro splnění platných
zákonných požadavků a požadavků GMP+".
Smlouvy musí zmiňovat následující větu: Zboží popisované a prodávané v souladu
s touto prodejní smlouvou není "potravina" nebo "krmivo". Kupující tímto souhlasí
nepoužívat zboží v jakýchkoli potravinách či krmivech, ať už přímo nebo bez
jakéhokoli dalšího zpracování zboží. V případě dalšího prodeje zboží kupující
souhlasí začlenit tuto klauzuli do jakékoli smlouvy o prodeji veškerého tohoto zboží
nebo jeho části včetně této povinnosti.
Poučení
Produkt lze použít pouze po dalším zpracování. Slovním spojením "další
zpracování" se rozumí konkrétně "rafinace" nebo "fragmentace". "Mísení" není
považováno za dovolený krok dalšího zpracování.
Vedle výše uvedených požadavků mohou platit i další zákonné požadavky.
Například: V Evropě může být nezbytný soulad s nařízením (ES) č. 767/2009,
přílohou VIII.
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2.3.3

Krmivo

“Název produktu” uvedený v platné legislativě a výraz “krmný materiál”. Další
informace jsou uvedeny v platné legislativě.
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GMP+ International

Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
The Netherlands
t.

+31 (0)70 – 307 41 20 (Office)
+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e.

info@gmpplus.org

Odmítnutí odpovědnosti:
Tato publikace byla zřízena za účelem poskytnutí informací zainteresovaným stranám, s ohledem na
normy GMP +. Publikace bude pravidelně aktualizována. Společnost GMP + International B.V. není
zodpovědná za žádné nepřesnosti v této publikaci.
© GMP+ International B.V.
Všechna práva vyhrazena. Informace v této pub-likaci lze zobrazovat, stahovat a tisknout pouze pro
vaše vlastní nekomerční použití. Pro ostatní případné typy použití je třeba získat předchozí písemné
povo-lení ze strany GMP+ International B.V.
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