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Úvod
Tento přehled nejčastějších otázek a odpovědí obsahuje informace o použití dokumentu
Minimální požadavky na nákup GMP+ BA10. GMP+ BA10 obsahuje požadavky na nákup pro
účastníky systému certifikace krmiv GMP+.
Tento nový GMP+ BA10 se vydává, neboť došlo k harmonizaci řady požadavků na nákup
s jinými evropskými systémy zajištění bezpečnosti krmiv.
•

Nenastaly zásadní změny v přijímání certifikátů z jiných schémat, kde máme uzavřeny
dohody o vzájemném uznávání.

•

Hlavní změny se týkají nákupů složek krmiv prostřednictvím hlídacích protokolů. Byly
přidány tři nové hlídací protokoly, v řadě již existujících byly provedeny malé obsahové
změny.

Listopad 2020:
Na základě otázek a zpětné vazby od komunity GMP+ je tento FAQ upraven tak, aby objasnil
určité části protokolů v očekávání nové verze dokumentu GMP+ BA10. Nově přidané otázky
a dodatky byly označeny šedě.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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1.

Otázky na obecná témata BA10

1.1.

Proč byly požadavky na nákup upraveny v součinnosti s jinými
schématy?

Hlavní zásada zní: usilujeme o srovnání podmínek na základě certifikovaných řetězců. Abychom
toho dosáhli, bylo rozhodnuto harmonizovat podmínky nákupu napříč schématy.

1.2.

Se kterými schématy jste změny prováděli?

Spolupracovali jsme s Ovocom, AIC, QS, EFISC-GTP, OQUALIM a pastus+.

1.3.

Od kterých společností certifikovaných OQUALIM mohu
nakupovat krmivo?

Počínaje 1. lednem 2020 je povoleno nakupovat jen od společností certifikovaných OQUALIM
v rámci „RCNA International“. Přehled těchto společností naleznete na webu OQUALIM.

1.4.

Jak mám interpretovat tabulku 3.9 s požadavky na služby v rámci
nákupu?

Tabulka 3.9 obsahuje informace o nákupu konkrétní fáze procesu, např. pytlování krmných
směsí nebo sušení krmných materiálů (formou subdodávek). Může se rovněž jednat o
sekvenci kroků v rámci daného procesu, například kompletní proces výroby krmných směsí.
Máte-li v úmyslu tímto procesem pověřit jinou společnost, například s ohledem na kvalitu její
práce, tato společnost musí být certifikována. Tyto fáze procesu pak tedy nakupujete od dané
společnosti.

1.5.

Musí být všechny výsledky analýz zaneseny v monitorovací
databázi GMP+?

Ano, není-li v hlídacím protokolu stanoveno jinak.
Poznámka: Výsledky jsou zpracovávány anonymně. Výsledky poskytují představu o povaze a
rozsahu hlídacích protokolů. Na základě toho je můžeme v součinnosti s ostatními schématy
vyhodnotit a dle potřeby upravit.

1.6.

Je zavedeno přechodné období?

Ano. Celý rok 2020 je přechodným rokem. Od 1. ledna 2021 se uplatní už jen nové požadavky
na nákup. Samozřejmě je můžete začít uplatňovat dříve.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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1.7.

Používám Country Note. Jsem povinen využívat nové požadavky
na nákup z BA10?

Ne, tuto povinnost nemáte. Na základě zavedení nových požadavků na nákup se přesah s
Country Notes zásadně zvýšil. Kombinace není možná.
Jako společnost se můžete rozhodnout.
- Dodržovat požadavky Country Note;
nebo
- Dodržovat požadavky plynoucí z BA10

1.8.

Co máte na mysli pod pojmem „certifikovaná společnost“ a
„necertifikovaná společnost“?

Pod pojmem „certifikovaná společnost“ máme na mysli společnost, která je certifikována
podle schématu GMP+ FC nebo jiného schváleného schématu bezpečnosti krmiv. Úplný
seznam schválených schémat bezpečnosti krmiv naleznete v dokumentu GMP+ BA10.
Pod pojmem „necertifikovaná společnost“ máme na mysli společnost, která není certifikována
vůbec nebo je certifikována v neakceptovaném systému bezpečnosti krmiv. Například systém
certifikace bezpečnosti potravin (např. BRC).

Verze CZ: 1. ledna 2021
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2.

Změny hlídacích protokolů

Zde jsou popsány změny aktuálních hlídacích protokolů a jsou vysvětleny nové.

2.1.

Musím uvědomit GMP+ International, pokud používám hlídací
protokol?

Ano, není-li v hlídacím protokolu uvedeno jinak. Jedná se o elektronické oznámení. Zašleme
standardní potvrzení o přijetí. Po tomto potvrzení můžete protokol okamžitě zavést.
Poznámka: Výjimkou je oznámení o protokolu, který se týká zpracovaného krmiva. V tomto
případě oznámení posoudíme; protokol můžete začít používat až po vydání souhlasu.

2.2.

Musím ohlašovat každé využití hlídacího protokolu?

Ano, není-li v hlídacím protokolu uvedeno jinak. Zvažte nové kombinace typu produkt/země
nebo produkt/výrobce. Pečlivě ověřte v hlídacím protokolu.
Příklad kombinace dat produkt / země:
- Řekněme, že nakupujete kukuřici jen z Rumunska (GMP+ BA10, 4.3.2), pak vám stačí
jedno oznámení. Pokud ale nakupujete kukuřici i ze Srbska, musíte toto oznámení
učinit.
Příklad kombinace dat produkt / výrobce:
- Řekněme, že nakupujete expeler ze slunečnicových semínek od producenta X
z Ukrajiny (GMP+ BA10, 4.3.8). Toto musíte oznámit jednou při první várce. Pokud ale
rovněž nakupujete slunečnicová semínka od producenta Y z Ukrajiny, i to musíte
nahlásit.

2.3.

Musím ohlásit, když přestanu používat hlídací protokol?

Ne, nemusíte nás upozorňovat, když přestanete používat hlídací protokol. Doporučujeme
vám, abyste se při ukončení používání protokolu pečlivě zaregistrovali ve své vlastní správě,
abyste měli jasný důkaz o přesném období gatekeepingu.

2.4.

Musím informovat svůj certifikační orgán, že využívám hlídací
protokol?

Ano, musíte sami informovat certifikační orgán. Zjistěte si u CO, jak oznámení vyplnit. GMP+
International pravidelně zasílá přehled oznámení certifikačním orgánům.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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2.5.

Mohu použít hlídací protokoly pro nákup od certifikované
společnosti?

Ne, nemůžete působit jako gatekeeper pro nákup krmných produktů (např. krmných surovin)
nebo krmných služeb (např. přeprava nebo skladování) od certifikované společnosti1. To
například znamená, že nemůžete použít protokol brány k nákupu krmných produktů nebo
služeb, které jiná společnost s certifikací GMP+ vyloučila ze své certifikace GMP+. Tato
společnost s certifikací GMP+ musí tyto produkty nebo služby zahrnout do rozsahu své vlastní
certifikace.
Z této podmínky existují 2 výjimky
- Protokol 4.3.2 „Nákup nezpracovaných zrn, (olejových) semen a luštěnin: Tento
protokol umožňuje nákup nezajištěných zrn, (olejových) semen a luštěnin od jiné
společnosti s certifikací GMP+, když vám tato společnost s certifikací GMP+ prodává
tyto produkty za podmínek FOB.
- Protokol 4.3.8 „Nákup zpracovaných krmných surovin“. V některých situacích mezi
vámi existuje obchodník jako gatekeeper a necertifikovaný producent. Na statusu
GMP+ tohoto obchodníka nezáleží, pokud vám tento obchodník prodává za podmínek
FOB

1

Význam pojmu „certifikovaná společnost“, viz otázka 1.8 výše.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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3.

Hlídací protokol(y)

3.1.

Přehled

Hlídací protokoly
4.3.1 – Nákup nezpracovaných
zemědělských výrobků od pěstitele
k využití jako krmivo (včetně sena a
slámy)
4.3.2 - Nákup nezpracovaných
obilovin, (olejových) semen a
luštěnin od shromažďovatele pro
využití v krmivech
Nákup přísad do krmiv

Nákup (zmetkových) potravin

Nové/upravené protokoly

Změny
Ne

Ano, viz 3.2

4.3.3 – Nákup doplňkových
látek, potravin, farmaceutických
výrobků
4.3.4 – Nákup bývalých potravin

4.3.5 – Nákup palmového oleje

Ano, viz 3.3

Ano, viz 3.4
No

4.3.7 - Nákup bylinek a koření

Ano, viz 3.5

4.3.8 – Nákup (jiných)
zpracovaných krmných surovin

Ano, viz 3.6

4.3.9 - Nákup krmiva pro
testovací krmení

Ano, viz 3.7

4.4.1 Nákup silniční přepravy

Ano, viz 3.8

4.4.2 Nákup vnitrozemské lodní
dopravy

Ano, viz 3.9

4.4.3. Nákup skladování a překládky

Ano, viz 3.10

Verze CZ: 1. ledna 2021
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3.2.

Nákup nezpracovaných zrn, (olejnatých) semen a luštěnin ze
sběrného řetězce pro použití v krmivech

Co se změnilo?
1. Dle nových požadavků je důležité jen to, kde byly tyto nezpracované obiloviny, (olejová)
semena a luštěniny pěstovány, bez ohledu na to, kde se nachází shromažďovatel.
2. U každé várky musejí být provedeny testy na salmonelu a těžké kovy. Tento požadavek byl
zaveden po konzultaci s ostatními schématy, takže účastníci GMP+ mohou tento protokol
zavést s předstihem pro účely dovozu nezpracovaných obilovin, (olejových) semen a
luštěnin v rámci jiných schémat. Nicméně požadavek na 100% analýzu na salmonelu
v těchto surových produktech bude během roku 2020 přehodnocen.
Jaké jsou podrobnosti?
1. Odebírání vzorků ve skladu. Je možné odebírat vzorek dávky ve skladu. Tato dávky musí
být ve skladu uložena odděleně, dokud není vzorek odebrán, analyzován a uvolněn.
Následně můžete tuto dávku doručit adresátovi přímo. Příklad odběru vzorku z dávky ve
skladu:
- Řekněme, že chcete dávku rozvézt nákladními automobily z místa skladování. Protože
byl z dávky odebrán vzorek, který byl analyzován a uvolněn (potvrzení GMP+) v místě
skladování, nejste povinni rovněž analyzovat každý 20. kamion. Totéž platí v případě
dodávek více příjemcům.
- Řekněme, že potřebujete skladovat více dílčích menších dodávek pohromadě coby
jednu dávku. V tom případě musí být uložena odděleně až do odběru vzorku, jeho
analýzy a opětovného uvolnění dávky. Následně ji lze využít pro výrobu krmiva
certifikovaného GMP+.
2. Pocházejí-li vaše obiloviny nebo olejová semena ze zásilek dovezených kamiony z různých
nezaručených zdrojů, musíte odebírat vzorky ze všech kamionů. Musíte provést analýzu
každého 20. vzorku, ledaže byste mohli náklady uskladnit a považovat je za jednu dávku a
takto vzorek odebrat, viz bod 1.
3. Analýza na pesticidy na základě analýzy rizik. Je-li jisté, že během pěstování nebyly nebo
nejsou využívány jisté pesticidy, není nutné dělat analýzu na ně zaměřenou.

3.3.

Nákup doplňkových látek, potravin, farmaceutických výrobků

V rámci tohoto protokolu lze kdekoliv na světě nakupovat přísady, potraviny a léčiva. Je nutno provést
HACCP studii a na ní založit hodnoty, kontroly a inspekce.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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Co se změnilo?
1. Rozsah tohoto protokolu byl rozšířen. Kromě přísad můžete nyní nakupovat potraviny a
léčiva. Do současnosti se potraviny nakupovaly prostřednictvím „Protokolu pro nákup
(zmetkových) potravin“.
a) Potraviny jsou produkty zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou
určeny k lidské konzumaci, nebo u kterých lze tuto konzumaci rozumě přepokládat.
b) Zmetkové potraviny jsou produkty zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované,
které byly pěstovány/vyprodukovány za účelem lidské konzumace, ale nebyly uvedeny
na trh v této kategorii v oboru potravinářské produkce a již nadále k lidské konzumaci
určeny nejsou kvůli výrobní vadě, vadě balení atd.
2. Přídatné do jídel lze nakupovat coby potraviny, jsou-li vyráběny dle schématu podle CFSI.
Vezměte prosím na vědomí: pokud se v krmivu používá přídatná potravinářská látka,
legislativa ji považuje za doplňkovou látku nebo krmnou surovinu. To může mít důsledky
pro označování, dávkování a aplikaci v krmivech.
3. Můžete nakupovat mlékárenské suroviny původně určené do potravinářství několika
způsoby:
- mlékárenské produkty k použití v krmivech vyráběné v souladu s nařízením
číslo 2004/853/EU. Viz tabulka 3.4.2 v novém BA10.
- mlékárenské produkty, které nejsou vyráběny dle 853/2004, ale dle schématu
podle GFSI, lze v rámci tohoto protokolu nakupovat
- mlékárenské suroviny, které nespadají pod GFSI ani do působnosti nařízení
2004/853/EU, jsou klasifikována jako zmetkové potraviny; viz část 4.3.4. nového
BA10.
4. Všechny přísady, které jsou autorizovány coby přísady v EU a třetích zemích, lze
nakupovat.
5. Všechna léčiva vyráběná dle Evropského lékopisu či obdobného lékopisu lze nakupovat. Je
nutné se ujistit, že daný produkt lze využívat v krmivu. Ověřte dle legislativy!
3.3.1.

Nakupuji certifikovanou přísadu od obchodníka-zprostředkovatele bez certifikace.
Jak probíhá notifikační proces?
V některých zemích mohou společnosti certifikované GMP+ nakupovat přísady vyrobené
v rámci certifikace od nezávislého prodejce. Tento nezávislý prodejce obvykle (zatím) nemá
certifikaci GMP+. Přísada je dodávána v originálním balení výrobce.

Verze CZ: 1. ledna 2021
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Jelikož nákup a fakturace jsou prováděny prostřednictvím nezávislého prodejce bez
certifikace, řetězec GMP+ je narušen.
V této situaci může být hlídací protokol využit.
Žádáme vás o vyplnění hlídacího protokolu, a to následovně:
• Dodatečné informace: název a adresa prodejce.
• Nahrání certifikátu GMP+ výrobce (či jeho ekvivalentu).

3.4.

Nákup bývalých potravin

Co se změnilo?
1. Rozsah tohoto protokolu je omezen na nákup zmetkových potravin.
2. Svědecký audit ze strany certifikačního orgánu byl nahrazen jinou formou dohledu nad
kvalitou auditu dodavatele. Je-li využit hlídací protokol, GMP+ International má právo být
přítomna auditu dodavatele. Jak to uděláme, je stále v jednání.
3. Nadále neplatí povinnost aktualizace FSDS každé tři roky. Požadavky stanovují, že podle
potřeby je nutno aktualizovat dokumentaci HACCP (a další dokumentaci k řízení jakosti).
4. Kvalifikace osoby provádějící audit dodavatelů je na zodpovědnosti certifikované
společnosti.

3.4.1.
Můžete vysvětlit omezení prodeje bývalé potraviny jiné společnosti?
Jako GMP+ dáváme přednost tomu, aby společnost, která nakupuje bývalou potravinu, která
potřebuje úpravu, aby se stala krmivem, byla schopna provést tuto úpravu sama. Příklady:
vybalení, sušení, čištění. Tato společnost musí používat ověřený proces, který je certifikován
GMP+ (obor: Výroba krmných surovin).
V některých případech však společnost nemůže tuto úpravu provést. V takovém případě může
prodat tuto bývalou potravinu jiné společnosti, která je schopna danou úpravu provést
(výrobce). Tato omezení dalšího prodeje platí pouze pro bývalé potraviny, které vyžadují
zvláštní úpravu, aby se staly krmivem.
Tato omezení se nepoužijí, pokud má být bývalá potravina považována za krmivo a může být
zkrmena zvířaty nebo zpracována na krmivo.
Všimli jsme si, že klauzule v GMP+ BA10, protokol 4.3.4 jsou čteny a interpretovány různými
způsoby. Objasnění bude součástí příští verze GMP+ BA10
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3.5.

Nákup bylinek a koření

Jedná se o nový protokol.
Jaké jsou podrobnosti?
1. Spadá sem nákup bylinek a koření jakéhokoliv původu. Vyžaduje se monitoring každé
dávky.
Bylinky a koření musejí být schváleny k použití v krmivech;
- je-li gatekeeperem výrobce – v zemi jeho sídla;
- je-li gatekeeperem obchodník – v zemi uvedení produktu na trh.
2. Probíhá-li výroba dle schématu podle GFSI, mohou být tyto bylinky a koření považovány
za potraviny nad rámec tohoto protokolu.
3. V případě Evropy se jedná o tyto bylinky a koření:
a. produkty z katalogu pro krmné suroviny (dle Nařízení Komise (EU) č. 68/2013)
uvedené v kategorii 7.
- 7.3.1 kůra
- 7.4.1 květy sušené
- 7.7.1 listy sušené
- 7.9.1 lékořice
- 7.10.1 máta
b. Produkty neuvedené v kategorii 4 či 7 části C evropského katalogu pro krmné
suroviny, např. kořínky, oddenky či hlízy. Krmiva (mrkev či obilniny) musí být uvedeny
v seznamu na stránkách www.feedmaterialsregister.eu.
4. Všechny dotčené bylinky a koření podléhají vyhodnocení obecných rizik ve smyslu FSP.

3.6.

Nákup zpracovaných krmných surovin

Jedná se o nový protokol.
Jaké jsou podrobnosti?
1. Na základě tohoto protokolu lze nakupovat materiály do krmiv. Typickým znakem této
kategorie je fakt, že tyto produkty prošly jistým výrobním procesem, odtud „zpracované
produkty“, například:
- vedlejší produkty mletí
- vedlejší produkty procesu zpracování olejových semen
- vedlejší produkty z cukrovarnictví
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2. Využití omezeno na konkrétní země.
- V případě jiných zpracovaných materiálů platí, že je lze nakupovat dle tohoto
protokolu, jsou-li vyrobeny MIMO Německo, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Velkou
Británii nebo Rakousko, a pokud pocházejí od dodavatelů MIMO tyto země.
- Výjimky platí pro řadu výrobků z konkrétních zemí, viz bod 4.3.8.1
3. Tento protokol lze uplatnit dvojím způsobem.
- Na dobu neurčitou, ovšem s monitorováním všech dávek. Monitorování je nutné
provádět v souladu s přílohou 1 tohoto protokolu.
- Tato možnost znamená, že můžete i nadále kupovat materiály do krmiv od jistého
výrobce, a to po celé roky, ovšem za předpokladu, že budete každou dávku testovat
na dané parametry. Nesmíte prodlužovat četnost a měnit dané parametry, tyto
podmínky platí pro všechny analýzy.
- Na dobu určitou – 18 měsíců, kdy je monitoring založen na analýze rizik. Tato
18měsíční lhůta je určena necertifikovanému výrobci, který během ní může zavést
systém zajištění bezpečnosti a kvality a nechat si jej certifikovat. To musí být doloženo
smlouvou uzavřenou mezi výrobcem a certifikačním orgánem.
Poznámka: Chcete-li využít tuto variantu, musíte to oznámit GMP+ International, stejně
jako v případě jiných protokolů. V tomto případě ale musíte zaslat více informací:
- údaje o názvu a adrese výrobce
- smlouvu mezi výrobcem a certifikačním orgánem
- odůvodněný monitorovací plán
GMP+ International ověřuje, zda zaslané informace splňuje požadavky stanovené daným
protokolem a o svých zjištěních vás informuje. Až poté můžete tuto variantu uplatnit.
Řádné uplatnění protokolu ověřuje auditor.

3.6.1.

Jaké jsou požadavky umožňující prodej dle zásad FOB ve vztahu k protokolu 4.3.8?

1) Nejprve musíte vědět, zda je povolen nákup krmiv z pozice gatekeepera. Hlídací
protokol není povolen v souvislosti s nákupem konkrétních materiálů v jistých
kombinacích „materiál-země” – viz tabulka v daném protokolu. Můžete nakupovat jen
od certifikovaných společností.

2) V případě, že smíte využít hlídací protokol pro nákup krmiva (tj. jedná se o „povolený
produkt“), je to pravděpodobně proto, že mezičlánkem je obchodník.
V zemi, ve které tento obchodník sídlí, nezáleží, že tento obchodník prodává podle
zásady FOB. Pokud tedy obchodník sídlí v zemi uvedené na seznamu, můžete protokol
využít.
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Příklad situace, kdy je prodej dle zásady FOB povolen: německý výrobce krmiv zakoupí
slunečnicovou moučku z Ukrajiny prostřednictvím obchodníka sídlícího v Belgii. V tomto
případě může obchodník produkt prodat dle zásady FOB, neboť slunečnicová moučka z
Ukrajiny je „povolený produkt“.
Příklad situace, kdy prodej dle zásady FOB nelze uplatnit: německý výrobce krmiv zakoupí
sojovou moučku z Brazílie prostřednictvím obchodníka z Nizozemska. V tomto případě jde o
nepovolený produkt, kdy gatekeeping není povolen, tj. ani hlídací protokol nelze využít.

3.7.

Nákup krmiva pro testovací krmení

Jedná se o nový protokol.
Jaké jsou podrobnosti?
1. Tento protokol můžete využít, pokud provádíte test krmiv, například nový materiál
v nich obsažený. Tyto materiály často nepocházejí od certifikovaných výrobců a občas
nejsou zařazeny na seznamu povolených produktů (seznam produktů GMP+). Je-li
využit správně, vyrobené krmivo má status GMP+.
2. Je nutno monitorovat každou zakoupenou dávku.
3. Jedná-li se o test neregistrovaného veterinárního léčiva nebo přísad do krmiv,
vyžaduje se povolení příslušného orgánu.

3.8.

Nákup silniční přepravy

Co se změnilo?
Některé aspekty tohoto protokolu byly objasněny:
1. Položky písemné dohody o převozu sena a slámy lze zapracovat do nákladního listu CMR
k příslušné zásilce.
2. Do tohoto protokolu byly nově přidány požadavky na využití necertifikovaných
nákladových oddílů se statusem „jen potraviny“.
- Tyto nákladní prostory lze využít pro přepravu potravin rostlinného původu (např.
rostlinných tuků a olejů, mouka, cukr atd.) výrobcům krmiv. Certifikace GMP+
přepravce není vyžadována. Na nákladní prostory musí být vydána certifikace HACCP
nezávislého orgánu.
-

Běžné požadavky v rámci schématu GMP+ FC platí pro přepravu vedlejších produktů
z potravinářství (slupky, expelery, atd.) a potraviny živočišného původu.
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Jaké jsou podrobnosti?
Přepravci, na které se vztahuje tento protokol, nejsou registrováni v databázi společností
GMP+. Coby příjemce přepravních služeb musíte zohlednit fakt, že se musíte dotázat příkazce
certifikovaného GMP+ (je-li to nutné), zda je příslušný nákladní prostor / tahač zajištěn právě
jím.

3.8.1.
Musí být přeprava zabaleného zboží externí společností certifikována podle GMP+?
Přepravu zabaleného zboží není nutné kupovat od poskytovatele přepravy s certifikátem
GMP+. To je uvedeno v poznámce v kapitole 3.6 GMP+ BA10.
To znamená, že společnost GMP+ může uzavřít dohodu o přepravě baleného zboží s
přepravní společností. Společnost s certifikací GMP+ by měla sama převzít odpovědnost a při
výběru přepravce použít zásady HACCP. Ten by měl v dohodě stanovit všechna práva a
povinnosti obou stran ohledně bezpečné přepravy.
Poznámka: Možnost zakoupit si přepravu zabaleného zboží od necertifikované společnosti
nelze vykládat tak, jako byste mohli z rozsahu vašeho systému řízení bezpečnosti krmiv a
certifikace vyloučit vlastní přepravu zabaleného zboží: vlastní přeprava zabaleného zboží musí
být kontrolována systémem řízení bezpečnosti krmiv a musí být certifikována.

3.8.2.

Hlídací protokol používáme pro necertifikovanou společnost pro silniční přepravu
krmiv zajištěných podle GMP+. Je této společnosti povoleno zadávat přepravu
zajištěného krmiva externě jiné necertifikované společnosti?

Ne, to není povoleno. Jako gatekeeper můžete nést odpovědnost pouze za služby
poskytované společností, se kterou máte uzavřenou dohodu o zajištění kvality/bezpečnosti
krmiva a která je kontrolována z hlediska dodržování dohody, požadavků GMP+ a příslušných
právních předpisů o krmivech.

3.9.

Nákup vnitrozemské vodní dopravy

Co se změnilo?
1. Tento protokol mohou využívat jen společnosti, které jsou certifikovány na „vnitrozemskou
lodní přepravu“.
2. Prvotní inspekce musí být provedena auditory / inspektory GMP+ schválenými pro
segment „námořní přeprava na krátké vzdálenosti a vnitrozemskou lodní přepravu“.
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Jaké jsou podrobnosti?
Garantovaná plavidla pro vnitrozemské vodní cesty / remorkéry nejsou registrovány
v databázi společností GMP+. Coby příjemce přepravních služeb musíte zohlednit fakt, že se
musíte dotázat příkazce certifikovaného GMP+ (je-li to nutné), zda je příslušné plavidlo pro
vnitrozemskou lodní dopravu (remorkér) zajištěno z jeho strany.
3.9.1.

Hlídací protokol používáme pro necertifikovanou společnost pro přepravu krmiva
zajištěného dle GMP+ plavidlem vnitrozemské plavby/tlačným člunem. Je této
společnosti povoleno zadávat přepravu zajištěného krmiva externě jiné
necertifikované společnosti?

Ne, to není povoleno. Jako gatekeeper můžete nést odpovědnost pouze za služby
poskytované společností, se kterou máte uzavřenou dohodu o zajištění kvality/bezpečnosti
krmiv a která je kontrolována z hlediska dodržování dohody, požadavků GMP+ a příslušných
právních předpisů o krmivech.

3.10.

Nákup skladování a překládka

Co se změnilo?
1. Na seznam zemí, kde hlídací protokol NELZE využít, byly přidány Rakousko a
Lucembursko.
2. Lze jej využít pro skladování po sklizni, pro čerstvé plodiny jednoho druhu, kde dochází ke
konzervaci hned po sklizni.
Jaké jsou podrobnosti?
Vaší povinností je provádět inspekci necertifikovaného skladu a společnosti provádějící
překládku, abyste se ujistili, že zaručují stejnou úroveň bezpečnosti krmiv jako společnost
certifikovaná GMP+.
Na základě analýzy rizik musíte stanovit, zda po prvotní inspekci budou nutné pravidelné
kontroly dodržování dohod.
3.10.1.

Musí být skladování zabaleného zboží u třetích stran certifikováno dle GMP+?

Skladování zabaleného zboží není nutné kupovat od poskytovatele služeb s certifikací GMP+.
To je uvedeno v poznámce v kapitole 3.5 GMP+ BA10. Je nutné použít protokol 4.4.3.
Poznámka: Možnost zakoupit si skladování baleného zboží od necertifikované společnosti
nelze interpretovat tak, jako byste mohli z rozsahu vašeho systému řízení bezpečnosti krmiv a
certifikace vyloučit vlastní skladování zabaleného produktu: vlastní skladování baleného zboží
musí být kontrolováno systémem řízení bezpečnosti krmiv a musí být certifikováno, i když je
vaše zabalené zboží uloženo na jednom z vašich samostatných míst
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3.10.2.

Hlídací protokol používáme pro necertifikovanou společnost pro skladování a
překládku zajištěného krmiva. Je této společnosti povoleno externě zajistit
skladování a překládku zajištěného krmiva u jiné necertifikované společnosti?

Ne, to není povoleno. Jako gatekeeper můžete nést odpovědnost pouze za služby
poskytované společností, se kterou máte uzavřenou dohodu o zajištění kvality/bezpečnosti
krmiv a která je kontrolována z hlediska dodržování dohody, požadavků GMP+ a příslušných
právních předpisů o krmivech.
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Oznámení:
Tento dokument by sestaven pro zájemce o informace související se standardy GMP+. Je
průběžně aktualizován. GMP+ International B.V. nenese odpovědnost za nepřesnosti.

© GMP+ International B.V.
Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu lze číst na monitoru, stáhnout či
tisknout pro vlastní nekomerční využití. Pro jiné účely se vyžaduje předchozí písemný
souhlas GMP+ International B.V.
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