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Zmiany w treści

GMP+ B8

Paragraf 1.3

GMP+ BA2

Rozdział 5

GMP+ BA6

Paragraf 2.2

GMP+ BA7

Załącznik 1
Załącznik 2

GMP+ BA10

Rozdział 3 (§ 3.7)

Rozdział 3

Rozdział 3 (§ 3.3)

Załącznik 1
Załącznik 6
Załącznik 9

GMP+ D2.6

Paragraf 3.6 & 3.7

GMP+ BCN-CEE

Paragraf 2.2

Dodano najnowszą wersję Fediaf Code. Obecnie obejmuje ona
monitoring patogenów i mykotoksyn, zgodnie z wymogiem
Komisji Europejskiej z 2014r.
Ponadto opisano tam bardziej szczegółowo śledzenie drogi
produktu i HACCP.
Procedura (§ 5.7) pomiaru przeniesionych pozostałości
poprodukcyjnych i dokładności procesu z mikroznacznikami
została uaktualniona.
W § 5.4, § 5.8 i § 5.9 dodano istotną uwagę.
Korekta w wymogach dotyczących pozytywnej deklaracji dla
świadczonych usług. Status świadczonych usług: brakowało
wskazania dla brokerki frachtowej.
“Surowe kwasy tłuszczowe z hydrolizy (13.6.6)” i “Czyste
destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy (13.6.7)” mogą pod
ściśle określonymi warunkami wypaść z zakresu GMP+ BA7.
Wykresy dotyczące tej kwestii zostały poprawione /
uaktualnione.
Dodano używanie zewnętrznych (wynajmowanych) ładowni
‘wyłącznie dla żywności’.
Uwaga: zmiana ta odnosi się jedynie do transportu produktów
spożywczych pochodzenia roślinnego, a nie do transportu
produktów ubocznych z produktów spożywczych pochodzenia
roślinnego.
Dostosowano wzajemne uznawanie z Oqualim (OQUALIMRCNA).
Pismo zatwierdzające FAMI-QS Letter of Acceptance było
wymienione przy zakupach dodatków paszowych przez
pomyłkę. Obecnie zostało to usunięte.
GTAS został usunięty jako system akceptowany.
Załącznik FSDS i Załącznik Procedura Gatekeeper’a dla
Transportu siana/słomy są przeniesione do GMP+ D2.6
Guidance documents for specific GMP+ application (Dokumenty
przewodnie dla szczególnych zastosowań GMP+).
Załącznik FSDS i Załącznik Procedura Gatekeeper’a dla
Transportu siana/słomy są włączone do GMP+ D2.6 Guidance
documents for specific GMP+ application (Dokumenty
przewodnie dla szczególnych zastosowań GMP+).
Dokument ten jest już opublikowany z datą 1 marca 2019.
Ten Zapis Krajowy nie może być stosowany przy produkcji
mieszanek tłuszczów i produktów z olejów (mieszanek
tłuszczowych).
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GMP+ MI102 &

Paragraf 2.2.2

Możliwość zakupu punktów kredytowych RTRS od dostawcy (poza
platformą handlową RTRS) została usunięta.

GMP+ MI103
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