Schemawijziging GMP+ FSA module
Document*

Inhoud wijziging

GMP+ B8

Paragraaf 1.3

GMP+ BA2

Hoofdstuk 5

GMP+ BA6

Paragraaf 2.2

GMP+ BA7

Annex 1
Annex 2

GMP+ BA10

Hoofdstuk 3 (§ 3.7)

De nieuwste versie van de Fediaf Code is toegevoegd. Deze
bevat nu ook monitoring van pathogenen en mycotoxinen,
zoals gevraagd door de Europese Commissie in 2014.
Verder is er een meer gedetailleerde inhoud over
traceerbaarheid en HACCP.
De procedure (§ 5.7) voor het meten van de versleping en
procesnauwkeurigheid met microtracers is volledig
geactualiseerd.
Bij § 5.4, § 5.8 en § 5.9 is een belangrijke opmerking
toegevoegd.
Correctie van voorwaarden voor positieve declaratie voor
diensten. Status van geleverde diensten: aanduiding
bevrachting ontbrak.
“Door splitsen verkregen ruwe vetzuren (13.6.6)” en “Door
splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren (13.6.7)”
mogen onder strikte voorwaarden buiten scope van BA7 vallen.
Processchema’s zijn overeenkomstig bijgewerkt.
Gebruik van externe laadruimten ‘uitsluitend voor
levensmiddelen’ is toegevoegd.
Let op: deze wijziging is alleen van toepassing voor transport
van plantaardige levensmiddelen, niet voor transport van
bijproducten van plantaardige levensmiddelen.

Hoofdstuk 3

Wederzijdse erkenning met Oqualim (OQUALIM-RCNA) is
aangepast.

Hoofdstuk 3 (§ 3.3)

Abusievelijk is de FAMI-QS Brief van Acceptatie genoemd bij
aankoop van toevoegingsmiddelen. Deze is nu verwijderd.

Annex 1

GTAS is verwijderd als geaccepteerd schema.

Annex 6
Annex 9

Annex FSDS en Annex bij poortwachtersprotocol vervoer van
hooi en stro zijn verplaatst naar GMP+ D2.6 Ondersteunende
documenten voor specifieke GMP+ toepassing
Annex FSDS alsmede Annex bij poortwachtersprotocol vervoer
van hooi en stro zijn verplaatst van GMP+ BA10 en GMP+ BCNCEE naar GMP+ D2.6 Ondersteunende documenten voor
specifieke GMP+ toepassing
Dit document is inmiddels per 1 maart 2019 gepubliceerd.
Deze Country Note kan niet worden gebruikt voor de productie
van mengsels van vet- en olieproducten (vetmengsels).

GMP+ D2.6

Paragraaf 3.6 & 3.7

GMP+ BCN-CEE

Paragraaf 2.2
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Schemawijziging GMP+ FRA module

Schemawijziging GMP+ FRA module
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Inhoud wijziging

GMP+ MI102 &

Paragraaf 2.2.2

De mogelijkheid om RTRS credits (buiten het RTRS trading
platform) van een leverancier te kopen, is verwijderd

GMP+ MI103
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