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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 se setkává s
žádostmi 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 proGMP+Feed Responsibility Assurance. GMP+International podporuje
prostřednictvím nezávislé certifikace požadavky z trhu.
Společně s partnery GMP+stanoví GMP+International transparentně jasné požadavky
ve 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+ BA10 Minimální požadavky na nákup a je
součástí modulu GMP+ FSA.
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2 Rozsah tohoto dokumentu
Kromě požadavků standardů GMP+ tato příloha stanoví:
• Jaká certifikace dodavatele krmiva nebo krmivářských služeb je akceptována
(kapitola 3)
• Které takzvané možnosti gatekeepingu lze použít pro nákup
necertifikovaných krmiv nebo krmivářských služeb (kapitola 4)

Verze CZ: 15. prosice 2020
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3 Přehled GMP+ a akceptovaných certifikátů
Následující tabulky stanoví několik krmných produktů a krmných služeb GMP+ a
akceptované certifikace, včetně případných dalších požadavků:

3.1

Nákup krmných směsí a polotovarů

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - výroba krmných směsí
GMP+ B1 - obchod s krmnými směsmi
GMP+ B3 - obchod s krmnými směsmi

Další požadavky

FCA-BC-02 - MP, výroba krmných směsí
FCA -BC-03 - MH, obchodování s krmnými směsmi
Výrobci krmných směsí s certifikací QS
Obchodníci s krmnými směsmi s certifikací QS

Společnost QS je uvedena v
databázi firem GMP+, záložka
Jiná schémata certifikace.

Krmná směs UFAS
Obchodníci UFAS - obchodování se krmnými
směsmi
Verze 5.0
FAMI-QS - výroba speciálního doplňkového krmiva
FAMI-QS - výroba speciálního doplňkového
dietetického krmiva
FAMI-QS - obchodování se speciálními
doplňkovými krmivy
FAMI-QS - obchodování se speciálními
doplňkovými dietetickými krmivy

Verze 5.0
• Tyto produkty nejsou určeny k
pokrytí základní výživy zvířat.
• U certifikátu FAMI-QS je
vyžadován schvalovací dopis
FAMI-QS pro rozsah

Verze 6.0
FAMI-QS - výroba doplňkového krmiva
FAMI-QS - výroba dietního krmiva
FAMI-QS - obchodování s doplňkovým krmivem
FAMI-QS - obchodování s dietním krmivem

Verze 6.0
Společnost FAMI-QS je uvedena v
certifikačním systému 6.0 s
rozsahem Doplňkové krmivo a /
nebo Dietetické krmivo.

OQUALIM-RCNA International - certifikovaní
výrobci krmných směsí
OQUALIM-RCNA International - certifikovaní
distributoři / obchodníci s krmnými směsmi

Společnost OQUALIM je
certifikována podle přílohy
OQUALIM 1 „Požadavky na nákup
zboží a služeb“ a rozsahu
„neohlášený audit“.
společnost pastus+ je uvedena v
databázi společností GMP+,
záložka Jiná certifikační
schémata.

pastus+ - certifikovaní výrobci krmných směsí
pastus+ - certifikovaní obchodníci se krmnými
směsmi
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3.2

Nákup premixů

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - výroba premixů
GMP+ B1 - obchod s premixy
GMP+ B2 - výroba premixů
GMP+ B3 - obchod s premixy
FCA -BC-02-VP, výroba premixů
FCA -BC-03 -VH, obchodování s premixy
Verze 5.0
FAMI-QS - výroba premixů
FAMI-QS - obchodování s premixy
Verze 6.0
FAMI-QS - výroba směsí
FAMI-QS - obchodování se směsmi
Výrobci premixů s certifikací QS
Obchodníci s premixy s certifikací QS
UFAS Krmné směsi
UFAS Obchodníci - obchodování s premixy
OQUALIM-RCNA International - certifikovaní
výrobci premixů
OQUALIM-RCNA International - certifikovaní
distributoři / obchodníci s premixy

3.3

Další požadavky

Verze 5.0
-

Verze 6.0
Společnost FAMI-QS je uvedena v
certifikačním systému 6.0 s
rozsahem Směsi (funkce).
Společnost QS je uvedena v
databázi firem GMP+, záložka
Jiná schémata certifikace.

Společnost OQUALIM je
certifikována podle přílohy
OQUALIM 1 „Požadavky na nákup
zboží a služeb“ a rozsahu
„neohlášený audit“.

Nákup doplňkových látek pro krmiva

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - výroba doplňkových látek
GMP+ B1 - obchod s doplňkovými látkami
GMP+ B2 - výroba doplňkových látek
GMP+ B3 - obchod s doplňkovými látkami

Další požadavky

FCA -BC-02 - TP, výroba doplňkových látek pro krmiva
FCA -BC-03 - TH, obchodování s doplňkovými látkami
Verze 5.0
FAMI-QS - výroba doplňkových látek
FAMI-QS - obchodování s doplňkovými látkami

Verze 5.0
-

Verze 6.0
FAMI-QS - výroba přísad
FAMI-QS - obchodování s přísadami

Verze 6.0
Společnost FAMI-QS je uvedena
v certifikačním systému 6.0 s
rozsahem Přísady (proces).
Zakoupené přísady musí být
uvedeny také v této databázi.
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Akceptované certifikáty - rozsah
Obchodníci UFAS - obchodování s přísadami pro
krmiva
FEMAS Základní standard
FEMAS Zprostředkovatel

Další požadavky

Výrobci doplňkových látek s certifikací QS
Obchodníci s doplňkovými látkami s certifikací QS

Společnost QS je uvedena v
databázi firem GMP+, záložka
Jiná schémata certifikace.
Společnost OQUALIM je:
• výrobce nebo distributor
krmných směsí nebo premixů,
certifikovaný podle přílohy
OQUALIM 1 „Požadavky na
nákup zboží a služeb“ a
rozsah „neohlášený audit“.
• nebo patří do skupiny
společností, u nichž je
alespoň jedna společnost
certifikována výše.
Poznámka: Dodávaná
doplňková látka musí být
samozřejmě vyrobena
certifikovaným výrobcem

OQUALIM-RCNA International - certifikovaní
distributoři / obchodníci s doplňkovými látkami

3.4
3.4.1

Nákup krmných surovin
Všeobecně

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - výroba krmných surovin
GMP+ B1 - obchod s krmnými surovinami
GMP+ B2 - výroba krmných surovin
GMP+ B3 - obchod s krmnými surovinami

Další požadavky

FCA -BC-02 - GP, výroba krmných surovin
FCA -BC-02 (VWP), výroba vedlejších
produktů pro opětovné zpracování
(společnost v potravinářském odvětví)
FCA -BC-02 (GPVW), výroba krmných
surovin pocházejících z vedlejších produktů
určených k opětovnému zpracování
FCA -BC-03 - GH, obchodování s krmnými
surovinami
FCA -BC-03 (VWH), obchodování s
vedlejšími produkty pro opětovné zpracování
Výrobci krmných surovin s certifikací QS
Obchodníci s krmnými surovinami s
certifikací QS

•

Společnost QS je uvedena v databázi
společností GMP+, záložka Jiná schémata
certifikace.

Verze CZ: 15. prosice 2020

11/50

Minimální požadavky na nákup - BA 10

Akceptované certifikáty - rozsah

FEMAS Základní standard
FEMAS Zprostředkovatel
UFAS Obchodníci - obchodování s přísadami
pro krmiva
Verze 5.0
FAMI-QS - výroba funkčních přísad pro
krmiva
FAMI-QS - obchodování s funkčními
přísadami pro krmiva

Verze 6.0
FAMI-QS - výroba přísad
FAMI-QS - obchodování s přísadami

Další požadavky
• Jako výjimka z požadavku, aby bylo
obecné hodnocení rizik pro krmnou
surovinu zahrnuto do seznamu produktů
GMP+ Přehled produktů FSP (viz standard
GMP+), je rovněž povolen nákup krmné
suroviny od společnosti s certifikací QS,
pokud je tato krmná látka zahrnuta do
Positivliste für Einzelfuttermittel. V
takovém případě není povolen další
prodej.

Verze 5.0
• U certifikátu FAMI-QS je vyžadován
schvalovací dopis FAMI-QS pro rozsah
• Tyto produkty musí být zaregistrovány v
Přehledu produktů FSP GMP+.

Verze 6.0
• Společnost FAMI-QS je uvedena v
certifikačním systému 6.0 s rozsahem
Přísady (proces). Zakoupené krmné
materiály musí být uvedeny také v této
databázi
• Tyto krmné suroviny musí být registrovány
v Přehledu produktů FSP GMP+

EFISC-GTP
• Produkty průmyslu drcení olejnin a
rafinace rostlinných olejů
• Výrobky škrobového průmyslu
• Glycerin (surový a rafinovaný) z výroby
bionafty
• Obchod/sběr krmných surovin
rostlinného původu
pastus+ -certifikovaní výrobci krmných
surovin
pastus+ - obchodníci s krmnými surovinami
OQUALIM-RCNA International – certifikovaní
zpracovatelé, distributoři / obchodníci s
krmnými surovinami

společnost pastus+ je uvedena v databázi
společností GMP+, záložka Jiná schémata
certifikace.
Společnost OQUALIM je:
• výrobce nebo distributor krmných směsí
nebo premixů, certifikovaný podle přílohy
OQUALIM 1 „Požadavky na nákup zboží
a služeb“ a rozsah „neohlášený audit“.
• nebo patří do skupiny společností, z nichž
alespoň jedna společnost je certifikována
výše. Poznámka: Dodávaný krmný
materiál musí být samozřejmě vyroben
certifikovaným výrobcem

Verze CZ: 15. prosice 2020
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3.4.2

Nákup krmných surovin od společností se zvláštními certifikáty

Některé krmné suroviny lze zakoupit také od společnosti se zvláštním certifikátem:
Krmné suroviny
Schválené certifikáty / zvláštní požadavky
Kombinovatelné
Certifikát podle Charte Sécurité Alimentaire (Certification CSA)
plodiny (zrna,
(olejnatá) semena a
Obchodníci TASCC (obchodování s celými nezpracovanými
luštěniny
kombinovatelnými plodinami pro použití v potravinách a krmivech)
QS - Guideline Service Package (Balíček instrukcí pro služby) pro
zemědělskou výrobu
Společnost QS je uvedena v databázi firem GMP+, záložka Jiná
schémata certifikace.
Pekárenské vedlejší
produkty

Certifikace podle „Hygiene Code voor Brood en Banketbakkerij“ vč.
Diervoedermodule (Nederlands Bakkerij Centrum/ISACert)

Tříděné konzumní
brambory

Certifikace podle „Hygiene Code voor ongeschilde (zoete)
aardappelen“ a identifikací 'HACCP + GMP' (Nederlandse
Aardappel Organisatie; NAO)
Certifikace podle „Hygienecode voor de Boerderijzuivelbereiding“
(včetně bijlage 7). Certifikovaný zemědělec musí být uveden na
https://boerderijzuivel.nl/keurmerken/gmp-weiafvoer

Syrovátka od
zemědělců

Mléčné výrobky

3.5

Výrobek je dodáván pod reg. č. (ES) 853/2004

Nákup skladování a překládka

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - skladování a překládka krmiva pro zvířata
GMP+ B3 - skladování a překládka krmiva pro zvířata
FCA -BC-04 - OO skladování a překládka krmiva pro
zvířata
TASCC Skladování
EFISC-GTP - skladování krmných surovin rostlinného
původu.
Společnosti s certifikací QS - skladování a překládka

Další požadavky

Společnost QS je uvedena v
databázi firem GMP+, záložka
Jiná schémata certifikace.
pastus+ -certifikované společnosti - skladování a
společnost pastus+ je uvedena v
překládka
databázi společností GMP+,
záložka Jiná schémata certifikace.
Poznámka: Skladování baleného zboží nemusí být nutně zakoupeno od poskytovatele
služeb s certifikací GMP+. Více informací viz 4.4.3.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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3.6

Nákup přepravy

Akceptované certifikáty a rozsah
GMP+ B4 - přeprava krmiv pro zvířata, silniční
přeprava
GMP+ B4.3 - přeprava krmiv pro zvířata,
vnitrozemská lodní přeprava
FCA -BC-05 - TVWE, silniční přeprava krmiv pro
zvířata
FCA -BC-08 - Hygienický předpis pro vnitrozemskou
lodní přepravu
TASCC Silniční přeprava zboží - silniční přeprava

Další požadavky

Doprava, která je zajišťována
subdodavatelskou společností
TASCC Road Haulage (silniční
doprava), není akceptována.

Qualimat silniční přeprava
QS - certifikované společnosti - silniční přeprava

Společnost s certifikací QS je
uvedena v databázi
společností s certifikací
GMP+, na kartě Jiná
schémata certifikace.
Pouze akceptovaná kombinace
EFISC-GTP přeprava krmných surovin rostlinného
s rozsahem obchodu EFISCpůvodu
GTP.
Společnost pastus+ je vedena v
pastus+ -certifikované společnosti – silniční přeprava
databázi společností GMP+, tab.
Jiná certifikační schémata.
Poznámka: Externí přepravce nemusí být certifikován dle GMP+ či analogicky v případě:
• Přepravy baleného zboží (včetně zapečetěných nakládacích jednotek) nemusí být
nutně zakoupena od poskytovatele služeb s certifikací GMP+.
Definice zapečetěných nakládacích jednotek viz GMP+ A2
• Přepravy po železnici (na vagonech)

Verze CZ: 15. prosice 2020
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3.7

Zajištění lodní přepravy

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B4 – lodní přeprava v rámci vnitrozemské
vodní dopravy
GMP+ B4 - lodní přeprava v rámci pobřežní plavby
GMP+ B4 - lodní přeprava v rámci silniční dopravy
GMP+ B4 - lodní přeprava v rámci železniční dopravy
GMP+ B4 - lodní přeprava v rámci námořní dopravy

Další požadavky

FCA -BC-07 - TVM, Zajišťování přepravy krmiv pro
zvířata námořní dopravou
FCA -BC-06 - TVWA, Zajišťování přepravy krmiv pro
zvířata po vnitrozemských vodních cestách
FCA -BC-09 - TVOR, Organizace přepravy krmiv
nebo přeprava po železnici
Společnosti s certifikací QS s působností v oblasti
železniční, vnitrozemské vodní a námořní dopravy

Společnost QS je uvedena v
databázi firem GMP+, záložka
Jiná schémata certifikace.
Poznámka: Externí zprostředkovatel nákladu nemusí být certifikován podle GMP+ nebo
rovnocennou certifikací v případě:
• lodní doprava v rámci silniční přepravy
• lodní doprava balených produktů (včetně zapečetěných nakládacích jednotek)
• lodní doprava olejů a tuků a získaných produktů pro přímé zpracování v krmivu pro
zvířata, pokud se prokazatelně uskutečňuje přeprava na základě smlouvy FOSFA a
kde je povinně používán seznam přijatelných předchozích nákladů EU 1.

3.8

Nákup laboratorních služeb

Pokud se měření a monitorování provádí pomocí analýzy, společnost certifikovaná
podle GMP+ zajišťuje, že je provádí laboratoř schválená pro tento účel v rámci modulu
GMP+ FSA. Níže uvedená tabulka ukazuje, které kvalifikace jsou schváleny pro kterou
analýzu.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Analýza
A) Kritické
kontaminanty:
- Aflatoxin B1
- Dioxin
- Dioxinům
podobné
polychlorované
bifenyly (PCB)
- Dioxinům
nepodobné
polychlorované
bifenyly
- Těžké kovy
o Kadmium
o Arzen
o Olovo
o Rtuť *
- Fluor *
* Analýza těchto
parametrů doplňkových
látek a premixů musí být
provedena laboratoří s
nezávisle ověřeným
systémem řízení jakosti
dle oddílu B/ Další
kontaminanty.
B) Další kontaminanty

Akceptované certifikáty –
rozsah
Nezávisle ověřený systém
řízení kvality podle B)
doplněný o
GMP+ B11 registrovanou
laboratoř.

Další požadavky

GMP+ B10 certifikovaná
laboratoř

Předmětná analýza musí být
obsažena v GMP+ B10
certifikátu

ISO17025 laboratoř
akreditovaná pro
předmětnou laboratorní
analýzu
ISO17025 laboratoř
akreditovaná pro jinou než
předmětnou analýzu
ISO 9001 certifikovaná
laboratoř (od 1. července
2022 již neschválená dle
modulu GMP+ FSA)

•

Za předpokladu, že GMP+
registrovaná laboratoř je
registrována na předmětnou
analýzu.

•

Využití GMP+ registrované
laboratoře je povinné

Pouze pokud účastník GMP+
odůvodní, proč není možné
využít laboratoř, která je
akreditovaná dle ISO17025 na
předmětnou analýzu.
Odůvodnění musí být řádně
zdokumentováno.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Analýza

Akceptované certifikáty – Další požadavky
rozsah
Jiný systém zajištění kvality Pokud tato laboratoř zhotoví
výsledky spolehlivým
(od 1. července 2022 již
způsobem a třetí strana tento
neschválená dle modulu
stav potvrdila s pozitivním
GMP+ FSA)
výsledkem.
Pouze pokud společnost s
GMP+ certifikací odůvodní, proč
není možné využít laboratoř,
která je akreditovaná dle
ISO17025 na předmětnou
analýzu.
Odůvodnění musí být řádně
zdokumentováno.
TASCC testovací zařízení

3.9

Nákup jiných služeb

Služby
Výroba nebo zpracování na
základě smlouvy (třetí
strana/subdodavatel)

Akceptované certifikáty - rozsah
GMP+ B1 - výroba krmných surovin
GMP+ B1 - výroba doplňkových látek
GMP+ B1 - výroba premixů
GMP+ B1 - výroba krmných směsí
GMP+ B2 - výroba krmných surovin
GMP+ B2 - výroba doplňkových látek
FCA, QS, FEMAS, UFAS, FAMI-QS, EFISC-GTP
certifikát s odpovídajícím rozsahem

Verze CZ: 15. prosice 2020
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4 Možnosti gatekeepingu
4.1

Všeobecné požadavky gatekeepingu

Gatekeeping znamená, že společnost certifikovaná podle GMP+ nakupuje krmivo nebo
krmivářskou službu, na které se nevztahuje ani osvědčení GMP+ ani jiná uznávaná
certifikace bezpečnosti krmiv. Gatekeeper nese odpovědnost za bezpečnost krmiv nebo
krmivových služeb, které zajišťuje pro řetězec GMP+.
Poznámka: V této kapitole bude společnost certifikovaná podle GMP+ označena slovem
„gatekeeper“.
•

Gatekeeper musí soustavně poskytovat produkty a služby, které:
- jsou bezpečné pro použití v případě krmiva nebo jako krmivo, a
- splňují příslušné požadavky GMP+
- dodržovat příslušné právní předpisy týkající se krmiv

•

Gatekeeper musí provést analýzu rizik v souladu se zásadami HACCP, jak je
stanoveno v příslušných standardech GMP+. Tato analýza rizik musí zahrnovat
všechny operace a činnosti, od původní výroby až po dodání, a musí vést k řešení a
kontrole všech rizik souvisejících s
- dotyčným konkrétním krmným produktem
- výrobním procesem tohoto krmného produktu
- dalšími operacemi a činnostmi, jako je skladování a přeprava

•

Gatekeeper musí výsledky analýzy provedené v souvislosti s gatekeepingem
zaregistrovat nejméně jednou měsíčně do databáze GMP+ Monitoring. Výsledky
analýzy musí být sdíleny s komunitou GMP+ v databázi GMP+ Monitoring.

•

Některé protokoly gatekeepera vyžadují, aby společnost GMP+ informovala
certifikační orgán i GMP+ International. Podrobnosti viz konkrétní protokoly
gatekeepera.

•

Pokud gatekeeper převede odpovědnost za uplatňování protokolu gatekeepera na
dodavatele, musí to být jasně dohodnuto a uvedeno, např. ve smlouvě.

4.2

•

Krmné produkty a služby, které nelze zakoupit na základě protokolu
gatekeepera
Není možné jednat jako gatekeeper při nákupu následujících krmných produktů:
- Krmné směsi
- Premixy
- Specifické vedlejší produkty ropného a tukového průmyslu:

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Nařízení (EU) č. 68/2013, včetně změn tohoto nařízení.
Číslo

Název

13.6.1

Kyselé oleje z chemické rafinace

13.6.2 1

Mastné kyseliny esterifikované glycerolem

13.6.3 1

Mono di a triglyceridy mastných kyselin

13.6.4 1

Soli mastných kyselin

13.6.5

Destiláty mastných kyselin z fyzikální rafinace

13.6.6 2

Surové mastné kyseliny ze štěpení

13.6.7 2

Čisté destilované mastné kyseliny ze štěpení

13.6.9

1

Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované
organickými kyselinami

13.6.10 1

Estery sacharózy mastných kyselin

13.6.11 1

Sukroglyceridy mastných kyselin

13.11.2

Monoestery propylenglykolu a mastných kyselin

Tento produkt nespadá do působnosti GMP+ BA7 v případě, že je vyráběn jen z 13.6.6 či 13.6.7 získané
štěpením rostlinného oleje spadající do Katalogu krmiv číslo 2.20.1. Ve všech ostatních případech tento
produkt spadá do působnosti GMP+ BA7.
2 Produkty 13.6.6 a 13.6.7 nespadají do působnosti GMP+ BA7 jen v případě, že suroviny na výrobu těchto
produktů jsou rostlinnými oleji dle Katalogu krmiv číslo 2.20.1. Jsou-li využity jiné produkty coby suroviny
(např. vedlejší produkty dle GMP+ BA7), 13.6.6 a 13.6.7 spadají do působnosti GMP+ BA7.
1
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19/50

Minimální požadavky na nákup - BA 10

4.3

Požadavky na gatekeepera ohledně nákupu specifických složek krmiv

Tato kapitola stanoví specifické požadavky na nakládání s krmivy z produktů jiného
původu než GMP+ nebo rovnocenného původu.
4.3.1

Nákup nezpracovaných zemědělských produktů od pěstitele pro použití v
krmivech nebo jako krmivo

4.3.1.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmivo

Nezpracované zemědělské produkty, včetně sena a slámy,
od pěstitelů
Seno a sláma od pěstitele-sběratele3

Původ

Všechny země

Použil
Platí do

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.
Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Všeobecně

Viz kapitola 4.1

Specifické podmínky

•

Skladování a přeprava mohou být zadávány externě
pouze společnostem s certifikací GMP+ (nebo
společnostem s rovnocenným osvědčením). Pokud
přepravu provádí zemědělský dodavatel:
- v rámci odpovědnosti pěstitele / pěstitele-sběratele
a
- bezprostředně po sklizni a
- v rámci zadání „sklizeň včetně přepravy do skladu“
pak certifikát GMP+ pro přepravu (nebo ekvivalent)
není vyžadován.

•

Mezi gatekeeperem a pěstitelem / pěstitelemsběratelem musí být uzavřena dohoda o zajištění
kvality. Viz příklad GMP+ D2.6 Pokyny pro konkrétní
aplikaci GMP+, kapitola 3.7

Hodnocení dodavatele

a) Analýza nebezpečí

Ano
Poznámka: Výsledky
benchmarků certifikačních
schémat pro pěstitele lze použít
jako vstup. Podívejte se na
webové stránky GMP+ /
Spolupráce / Schémata pěstitelů.

b) Audit dodavatele

Doporučeno

Sběratel-pěstitel je definován jako pěstitel s vlastním sklízecím zařízením a vlastními
skladovacími zařízeními, který odebírá seno/slámu od skupiny sousedních pěstitelů.
3
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c) Vzorkování
d) Testování
Záznamy

Každá šarže.
Definice šarže viz GMP+ A2
Na základě HACCP4

Gatekeeper musí zaregistrovat
• jméno a adresu pěstitele / sběratele, od kterého
jsou produkty nakupovány.
• nakoupené šarže nezpracovaných zemědělských
produktů, včetně sena a slámy
• výsledky analýzy
Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k
dispozici auditorovi a - na vyžádání - GMP+ International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být
vždy dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může
tento nedostatek informací vést k definování dalších
kontrolních opatření a monitorování.

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu
Ano

Ano

Oznámení společnosti GMP+
International

Ne

4

Upozorňujeme, že musí být rovněž splněny požadavky protokolu Afletoxin B1
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4.3.2

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

4.3.2.1 Všeobecně
Oblast působnosti
Krmný produkt

Nezpracovaná zrna, (olejnatá) semena a luštěniny (od
sběratele)
Upozorňujeme, že podmínky pro nákup od pěstitelů jsou
stanoveny v 4.3.1.

Původ

Nezpracovaná zrna, (olejnatá) semena a luštěniny se pěstují
mimo níže uvedené země
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rakousko
Belgie
Kanada
Dánsko
Francie
Německo

Řecko
Irsko
Lucembursko
Nizozemí
Spojené království

Intervenční zrno z kterékoli země EU
Použil
Platí do

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.
Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické podmínky

Pokud společnost certifikovaná GMP+ nakoupí šarži krmných
surovin od společnosti, která není certifikována GMP+, a
prodá ji za podmínky FOB klientovi certifikovanému GMP+ (=
vývozce), musí tento klient splňovat požadavky tohoto
protokolu.
a) Analýza rizik
Ano

Hodnocení dodavatele

Záznamy

b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Viz níže

d) Testování

Viz níže

Gatekeeper musí zaregistrovat
• jméno a adresu výrobce / sběratele, od kterého jsou
výrobky nakupovány.
• nakoupené šarže nezpracovaných zrn, (olejnatých)
semen nebo luštěnin
• výsledky analýzy
Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k dispozici
auditorovi a - na vyžádání - GMP+ International.
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Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být vždy
dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může tento
nedostatek informací vést k definování dalších kontrolních
opatření a monitorování.
Vzorkování a testování
Vzorkování
Každá šarže. Definice šarže viz GMP+ A2.
Požadavky na odběratele vzorků v případě:
• Přepravy na loď nebo vlak nebo ve skladu: nezávislá dozorová organizace
akreditovaná podle ISO 17020 nebo ISO 9001 v kombinaci se schválením
GAFTA.
• Silniční doprava: certifikovaná společnost používající tento protokol.
Poznámka:
• Mohlo by být užitečné definovat šarži na základě dopravního nebo skladovacího
prostředku.
• Pro dodávku kamionem: vzorkování je pro každý kamion.
• Od okamžiku odběru vzorků/testování se šarže považuje za zajištěnou dle
GMP+. Gatekeeper musí od tohoto okamžiku do okamžiku dodání zajistit
dodržování všech požadavků GMP+na skladování/přepravu
• V případě, že na úrovni námořního plavidla nebyl odebrán žádný reprezentativní
vzorek nebo nejsou k dispozici žádné výsledky analýzy, nelze již výrobky
skladované v různých silách považovat za jednu jednotlivou šarži.
Testování
•
•

•

Pro dodání kamionem: musí být analyzován každý 20. vzorek
Každý vzorek bude v každém případě analyzován na níže uvedené parametry.
Pokud analýza nebezpečnosti ukáže, že si zaslouží pozornost další parametry,
měly by být tyto parametry analyzovány.
Celou šarži je nutné uchovávat odděleně od ostatních šarží, pokud nejsou tyto
šarže testovány a schváleny nebo zajištěny dle GMP+.

Parametr

Poznámka

Rezidua pesticidů

Kontrola musí zahrnovat všechny relevantní pesticidy na
základě informací o:
• lokálně používaných pesticidech
• místní legislativě týkající se příslušných pesticidů
• RASFF - oznámení
Další relevantní informace

Mykotoxiny :
Aflatoxin B15
Deoxynivalenol (DON)
Zearalenon (ZEA)
Ochratoxin A (OTA)
Těžké kovy:
• Arsen
• Olovo
• Rtuť
• Kadmium

5

Použitelné alespoň pro kukuřici
Použitelné alespoň pro všechny obiloviny
Použitelné alespoň pro všechny obiloviny a sójové boby
Použitelné alespoň pro všechny obiloviny

Poznámka: Kromě sledování po dávkách musí být splněny také celkové požadavky protokolu Aflatoxin B
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•
•

Dioxiny
Součet dioxinů a
dioxinům podobných
polychlorovaných
bifenylů
• ndl PCB
• PAH (Polycyklické
aromatické
uhlovodíky)
Kyselina kyanovodíková
Salmonela
Volný gossypol

V případě, že se u produktu neprovádí sušení nebo v případě,
že gatekeeper má zdokumentovaný důkaz, že při procesu
sušení:
• nedochází k žádnému spalování nebo
• používá se zemní plyn, nebo
• je aplikováno nepřímé sušení,
100% monitorování lze snížit (v souladu se zásadami HACCP
stanovenými ve standardu GMP+).
Platí pouze pro lněné semeno
Bavlníkové semeno

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
Ano
orgánu
Oznámení společnosti GMP+ Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím
International
tohoto ODKAZU.
Pokud používáte tento protokol gatekeepera v jiné zemi
původu, musíte to oznámit společnosti GMP+
International.
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4.3.3

Nákup doplňkových látek, potravin, farmaceutických výrobků

4.3.3.1 Obecně
Oblast působnosti
Produkt

Doplňkové látky:
•

Mělo by být schváleno pro použití v krmivu
- v případě, že je gatekeeper producentem: v zemi, v níž
se gatekeeper nachází;
- v případě, že je gatekeeper obchodníkem: v zemi, kde
je doplňková látka uváděna na trh.

Definice doplňkových látek v krmivech viz GMP+ A2
Potraviny vyrobené v rámci
systému bezpečnosti potravin uznávaný GFSI
Kodexu správné praxe schválený vnitrostátním
orgánem.
Definice potravin viz GMP+ A2
Farmaceutický přípravek, vyrobený podle referenčních
standardů Evropského lékopisu nebo rovnocenných standardů.
Z tohoto rozsahu jsou vyloučeny:
• vedlejší produkty potravinářského průmyslu a suroviny
pro výrobu potravin
Původ

Všechny země

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.
Žádné časové omezení

Platí do
Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1
Poznámka: při použití tohoto protokolu není nutné
zaznamenávat výsledky analýzy do databáze GMP+ Monitoring.

Specifické podmínky

Zakoupené přísady nesmí být technické jakosti.
Při používání těchto produktů v krmivech mohou být použitelné
zvláštní právní předpisy týkající se krmiv (např. označování).

Hodnocení dodavatele

V případě nákupu potravin nebo potravinářských doplňkových
látek musí gatekeeper prozkoumat, zda a jak lze produkt použít
v krmivech a jaké platí právní předpisy týkající se krmiv.
a) Analýza rizik
Ano
b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Každá šarže.
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d) Testování
Záznamy

Definice šarže viz GMP+ A2..
Na základě HACCP

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• suroviny, výrobní metody, výrobní toky a prostředí, ze
kterého produkt pochází, aby bylo možné provést u
každého produktu posouzení rizik.
• jméno a adresu výrobce
• zakoupený produkt
• výsledky analýzy
• další relevantní informace
Musí být zdokumentovány záznamy a další dokumentace
související s použitím tohoto protokolu. Ty musí být k dispozici
auditorovi a - na vyžádání - GMP+ International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být vždy
dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může tento
nedostatek informací vést k definování dalších kontrolních
opatření a monitorování.

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu

Ano

Oznámení společnosti GMP+
International

Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím
tohoto ODKAZU.
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou kombinaci
výrobce a produktu je nutné informovat společnost GMP+
International.
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4.3.4

Nákup bývalých potravin

4.3.4.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmný produkt

Bývalá potravina (určená k použití jako krmivo)
Definice bývalých potravin viz GMP+ A2.

Původ

Vyňato z rozsahu
• Vedlejší produkty pocházející z potravinářského
průmyslu (např. řepné řízky, pivovarské zrno atd.) a
vyrobené jako krmivo pro zvířata
• Suroviny pro potraviny
Všechny země
Zakoupeno přímo od potravinářské společnosti, která má
alespoň písemný plán HACCP. Tento plán HACCP:
• je založen na zásadách HACCP a
• zahrnuje kontrolu rizik souvisejících s dříve dodávanou
potravinou.

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.
V rámci oblasti „Obchod“ lze produkt prodat pouze o krok dále
po řetězci společnosti s výrobním rozsahem. Musí být
poskytnuty příslušné informace. Viz také „Specifické podmínky“.

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické podmínky

•

Gatekeeper musí s dodavatelem uzavřít jasnou a
jednoznačnou dohodu o:
- shodě s příslušnými požadavky tohoto protokolu
gatekeepera
- odpovědnosti dodavatele a gatekeepera za
zakoupený produkt nebo službu
- výměně příslušných informací
- jakémkoli jiném problému, který je důležitý pro
zajištění bezpečnosti krmiva.

•

Gatekeeper nakupující bývalé potraviny, které ještě nejsou
vhodné jako krmné suroviny, musí produkt nejprve
zpracovat na krmné suroviny. Před odstraněním fyzických
kontaminantů (např. skla, plastů, kovů) musí být
provedeno validované ošetření nebo čištění, dříve než
mohou být původní potraviny určeny ke krmení. Ošetření
nebo čištění musí být v souladu s požadavky systému.

•

Dřívější potraviny, které musí podstoupit validované
ošetření nebo čištění, aby se odstranily fyzické
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kontaminanty (např. sklo, plast, kov), než bude možné je
použít pro krmení, je možné znovu prodat za následujících
podmínek:
o v rámci rozsahu činnosti Obchod
o společnosti s rozsahem činnosti Výroba pro další
zpracování na krmný materiál;
o na základě jasné dohody, která poskytuje záruky
▪ odpovědnosti za nákup podle požadavků
tohoto protokolu a podobně
▪ správné zpracování na vstupní materiál;

•

Hodnocení dodavatele

o

Musí být poskytnuty všechny relevantní informace
o nezbytném zpracování bývalé potraviny na
krmnou surovinu (= k původním potravinám je
přiložen FSDS a všechny potřebné informace v
souladu s požadavky stanovenými v příloze VIII
nařízení (ES)). Č. 767/2009)

o

Zpracovatel původních potravin se musí zapojit do
auditu dodavatele

GMP+ International si vyhrazuje právo doprovázet
gatekeepera během auditu dodavatele

a) Analýza rizik

Ano

V rámci Hodnocení dodavatele musí být
k dispozici zdokumentované informace
o posouzení rizik. Viz příklad GMP+
D2.6 Pokyny pro konkrétní aplikaci
GMP+, FSDS).
b) Audit dodavatele Ano
Před prvním dodáním a dále
každý rok
Provádí kvalifikovaná osoba.
Podívejte se na tento standard
GMP+
c) Vzorkování
Každá šarže
Definice šarže viz GMP+ A2..
d) Testování
Záznamy

Na základě HACCP

Musí být zdokumentovány záznamy a další dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. To zahrnuje výše
uvedené FSDS.
Tyto informace musí být dostupné auditorovi a - na vyžádání GMP+ International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být vždy
dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může tento
nedostatek informací vést k definování dalších kontrolních
opatření a monitorování.

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu

Ano
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Oznámení společnosti
GMP+ International

Ano, než začnete tento protokol používat, pomocí tohoto
ODKAZU.
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou kombinaci
výrobce a produktu je nutné informovat společnost GMP+
International.

Verze CZ: 15. prosice 2020

29/50

Minimální požadavky na nákup - BA 10

4.3.5

Nákup palmového oleje

4.3.5.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmný produkt
Původ
Použil
Použití do

Surový, rafinovaný a/nebo frakcionovaný palmový (jádrový) olej,
jak je definováno v bodě 2.20.1 v (katalogu krmiv) EU Feed
Material Catalogue 68/2013 (včetně změn tohoto nařízení)
Všechny země
Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.
Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické podmínky

Společnost certifikovaná podle GMP+ nakupuje výše uvedené
výrobky na základě smluv FOSFA 53, 54, 80 nebo 81. Ty
vycházejí z příručky „Kvalifikace a postupy FOSFA pro plavidla
zabývající se hromadnou přepravou olejů a tuků pro použití jako
potravina a pro výrobu margarínu“
Musí být k dispozici tyto dokumenty stanovené ve smlouvách
FOSFA:
• Smlouva FOSFA (zkrácená forma)
• Nákladní list
• Certifikát FOSFA o shodě, čistotě a vhodnosti lodní
nádrže
• Osvědčení o analýze s FFA v době odeslání i v přístavu
příjezdu v zemi určení

Hodnocení dodavatele

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Každá šarže.
Definice šarže viz GMP+ A2..
Vzorkování podle metody NEN-EN-ISO
5555 členem dozorčí rady FOSFA.

d) Testování
Záznamy

Viz níže

Gatekeeper musí u každého místa výrobny palmového oleje
zaregistrovat:
• Název, adresu atd.
• Prováděné procesy
• Vyráběné produkty oleje
Dále musí být u každé odebrané šarže zaregistrován
• Objem
• Námořní loď
• FFA v přístavu nakládky
• FFA v přístavu příjezdu
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Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace související s
aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k dispozici auditorovi a na vyžádání - GMP+ International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být vždy
dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může tento
nedostatek informací vést k definování dalších kontrolních
opatření a monitorování.
Vzorkování a testování
Testování
Vzorky budou v každém případě analyzovány na parametry a v časových intervalech, které
jsou uvedeny níže. Pokud analýza rizika ukáže, že si zaslouží pozornost další parametry,
měly by být tyto parametry analyzovány.
Parametr

Četnost

Poznámka

Volné mastné kyseliny
(FFA)

Každá šarže

Rezidua pesticidů

Každých šest měsíců

Akceptační limit:
• Je-li FOB v přístavu nakládky
max. 7%
• Je-li CIF v přístavu příjezdu max.
10%
Limit odmítnutí: viz dokument GMP+
BA1.
Kontrola pesticidů
Kontrola musí být založena na
informacích o
•
•
•
•

Těžké kovy :
• Arsen
• Olovo
• Rtuť
• Kadmium
Dioxiny

Na základě analýzy rizik,
nejméně však jednou za
12 měsíců

Limit odmítnutí: viz dokument GMP+
BA1

Jednou za 3 měsíce,
různý původ
Jednou za 3 měsíce,
různý původ
Každá šarže

Limit odmítnutí: viz dokument GMP+
BA1
Limit odmítnutí: viz dokument GMP+
BA1
Limit odmítnutí: viz dokument GMP+
BA1

Součet dioxinů a
s dioxinovým efektem
Uhlovodíky z minerálních
olejů (C10-C40)
Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu
Oznámení společnosti
GMP+ International

lokálně používaných pesticidech
místní legislativě týkající se
příslušných pesticidů
RASFF - oznámení
dalších relevantních informacích

Ano
Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím tohoto
ODKAZU.
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou kombinaci
výrobce a produktu je nutné informovat společnost GMP+
International.
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4.3.6

Nákup krmných surovin minerálního původu

Krmné suroviny minerálního původu zatím nelze zakoupit podle protokolu gatekeepera.
Bude vytvořen specifický protokol. Mezitím může společnost certifikovaná podle GMP+
požádat o výjimku.
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4.3.7

Nákup bylin a koření

4.3.7.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmný produkt

Byliny a koření
•

Mělo by být schváleno pro použití v krmivu
- v případě, že je gatekeeper producentem: v
zemi, v níž se nachází gatekeeper;
- v případě, že je gatekeeper obchodníkem: v
zemi, kde je produkt uveden na trh.

•

Pokud jsou tyto byliny a koření vyráběny v rámci
systému uznávaného GFSI, lze je považovat za
potraviny a mimo rozsah tohoto protokolu

Původ

Všechny země

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem
činností výroba nebo obchod.

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické podmínky
Hodnocení dodavatele

Záznamy

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Každá šarže.
Definice šarže viz GMP+ A2..

d) Testování

Viz níže

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• jméno a adresu pěstitele/sběratele, od
kterého jsou produkty nakupovány.
• nakoupené šarže bylin nebo koření
• výsledky analýzy

Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k
dispozici auditorovi a - na vyžádání - GMP+
International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí
být vždy dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP
může tento nedostatek informací vést k definování
dalších kontrolních opatření a monitorování.
Verze CZ: 15. prosice 2020
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Vzorkování a testování
Testování
Každý vzorek bude v každém případě analyzován na parametry, které jsou uvedeny níže.
Pokud analýza rizika ukáže, že si zaslouží pozornost další parametry, měly by být tyto
parametry analyzovány.
Parametr

Poznámka

Rezidua pesticidů

Kontrola pesticidů
Kontrola musí vycházet z informací o
• lokálně používaných pesticidech
• místní legislativě týkající se příslušných
pesticidů
• RASFF - oznámení
• dalších relevantních informacích

Mykotoxiny:
• Aflatoxin B1
• Ochratoxin A (OTA)

Platí pouze pro krmné suroviny sestávající z kořenů,
oddenků nebo cibulí.

Těžké kovy:
• Arsen
• Olovo
• Rtuť
• Kadmium
• Fluor
Dioxiny
Součet dioxinů a dioxinům
podobných polychlorovaných
bifenylů
ndl PCB
Polycyklické aromatické
uhlovodíky

V případě, že nedochází k sušení produktu nebo v
případě, že gatekeeper prokázal, že při procesu
sušení:
• nedochází k žádnému spalování nebo
• používá se zemní plyn, nebo
• je aplikováno nepřímé sušení,
100% monitorování lze snížit (v souladu se zásadami
HACCP stanovenými ve standardu GMP+).

Salmonela
Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu orgánu

Ano

Oznámení společnosti GMP+
International

Ano, než začnete tento protokol používat,
prostřednictvím tohoto ODKAZU.
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou
kombinaci produktu a země původu je nutné informovat
společnost GMP+ International.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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4.3.8

Nákup zpracovaných krmných surovin

4.3.8.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmný produkt

Zpracované krmné suroviny
• nespadá pod jeden z ostatních protokolů pro nákup
zpracovaných krmných surovin
• nejsou minerálního původu (viz dále 4.3.6)
Poznámka:
• Krmná surovina musí být registrována v seznamu produktů
GMP+.
• Krmné suroviny uvedené v bodě 4.2 nelze zakoupit v rámci
tohoto protokolu gatekeepera.

Původ

Zpracované krmné suroviny se vyrábějí mimo níže uvedené země
a
figuruje-li mezi producentem a gatekeeperem obchodník - tento
obchodník se nachází mimo níže uvedené země, pokud se
neprodává za podmínek FOB.
Země
Rakousko
Belgie
Německo
Lucembursko
Nizozemí
Spojené království

Gatekeeping není povolen pro:
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny

Argentina
Brazílie
Indonésie
Malajsie
Pákistán
Peru

Moučka z olejnatých semen
Olejnatá moučka a citrusová dřeň
Moučka z palmových jader
Moučka z palmových jader
Melasa
Rybí moučka

Poznámka: Na základě ročního hodnocení vývoje lze do tohoto
seznamu přidat konkrétní země (nebo kombinace produktů a zemí).
Pokud se rozhodne přidat do seznamu zemi (nebo kombinaci
produktů a zemí), musí to být oznámeno v dostatečném předstihu.
Další země budou hodnoceny v roce 2020 s cílem přidat je na
seznam zemí, kde není možné použít gatekeeping:
Země
Polsko
Francie
Itálie
Španělsko

Zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny
Všechny zpracované krmné suroviny

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností výroba
nebo obchod.

Použití do

Gatekeeper si musí jasně vybrat mezi dvěma možnostmi:
1. Použitelné bez časového omezení s testováním každé šarže na
daném seznamu parametrů.
nebo
2. Použitelné po dobu 1,5 roku s možností monitorování
založeného na HACCP. V tomto případě platí následující
podmínky:
- Období je určeno pro výrobce, aby se ucházeli o osvědčení
GMP+ FSA nebo rovnocenné osvědčení. Je nutné
dokladovat.
- Pouze v případě odděleného toku produktů, počínaje
necertifikovaným výrobcem až po dodání („uzavřený
řetězec“)
Poznámka: Pokud z jakéhokoli důvodu není po 18 měsících výrobce
certifikován, je nutné uplatnit sledování šarže po šarži

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické
podmínky
Hodnocení
dodavatele

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Každá šarže.
Definice šarže viz GMP+ A2.
Viz Příloha 1

d) Testování
Záznamy

Gatekeeper musí zaregistrovat:
•
•
•
•
•

suroviny, výrobní metody, výrobní toky a prostředí, ze
kterého je krmivo získáno, aby bylo možné dokončit
posouzení rizik pro každé krmivo.
název a adresu výrobce
nakoupený krmný materiál
výsledky analýzy
další relevantní informace

Musí být zdokumentovány záznamy a další dokumentace související
s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k dispozici auditorovi a - na
vyžádání - GMP+ International.
Poznámka: (části) výše uvedených informací nemusí být vždy
dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP může tento nedostatek
informací vést k definování dalších kontrolních opatření a
monitorování.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení
certifikačnímu
orgánu

Ano

Oznámení
společnosti GMP+
International

Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím tohoto
ODKAZU (Možnost 1)
Předtím, než gatekeeper začne používat možnost 2, musí to oznámit
společnosti GMP+ International prostřednictvím zvláštního formuláře
ODKAZU. Ověření je součástí postupu oznamování. Pro více
podrobností o postupu viz seznam FAQ (často kladené dotazy).
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou kombinaci
výrobce a produktu je nutné informovat společnost GMP+
International.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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4.3.8.2 Příloha 1: Testování
•

Každý vzorek bude v každém případě analyzován na níže uvedené parametry. Pokud analýza rizika ukáže, že si zaslouží pozornost další
parametry, měly by být tyto parametry analyzovány.
Poznámka: Tento dokument složí jako pomůcka pro zařazení jednotlivých krmných surovin do správné kategorie.

•

Pokud tabulka neposkytuje informace o parametrech, gatekeeper musí pro jednotlivé šarže na základě analýzy rizik stanovit parametry,
které se mají analyzovat. Gatekeeper musí před tím, než začne používat protokol gatekeepera, předložit společnosti GMP+ International
prostřednictvím tohoto ODKAZU plán monitorování k ověření.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xd

Xd

X

X

Xb

X

X

X

X

X

X

Xb

X

Xa

Xd

Xf

X

Xd

Xe
Xc

X
Xg

Nerozpustné
nečistoty

X

X

X

Methanol

X

Clostridium

X

Antibiotika

X

Kyselina
kyanovodíková

X

Nikl

X

Salmonela

X

PAH4

X

X

X

Ndl PCB

Xa

Dioxiny
Dioxinům
podobné PCB

X

Těžké kovy 5
(As,Cd,Pb,Hg +
F)

Xb

Těžké kovy 4
(As,Cd,Pb,Hg)

X

T2/HT2

X

OTA

Xb

Fumonisiny

X

ZEA

Výrobky z obilných zrn vč.
výroby škrobu
(Vedlejší) produkty z
výroby bramborového
škrobu
(Vedlejší) produkty z
olejnatých semen,
olejnatých plodů, rostlin
dodávajících olej (moučky,
odlučovače)
(Vedlejší produkty) z
výroby cukru
(Vedlejší) produkty z
výroby piva (kvasnice,
krmné pivo)
(Vedlejší) produkty ze
sladování (sladové kořeny,
slad), včetně pivovarských
zrn a DDGS

DON

Kategorie krmného
materiálu

Aflatoxin B1

Rezidua
pesticidů

Riziko
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Xd

Xd

Xd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xn

X

X

Xj

X

X

X

X

X

X

Xi

Xm

Xi
Xk

X

Xl

f Pro produkty bohaté na proteiny

k Pouze pro pevné tuky

b Pouze pro kukuřici a výrobky z kukuřice

g Pro kvasinky, pokud není znám výrobní proces

l Pouze pro ryby a krevety ze třetích zemí

c Pouze pro lněné semínko

h Pro vaječné výrobky a výrobky obsahující tuk

m Pouze pro živočišný tuk, zákonný požadavek

d Pokud je sušené

i Pouze pro mandle a meruňky

n Pouze pro glycerin

e Pokud je dodávka přímo zemědělci

j Pouze pro rostlinný olej a glycerin
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Xn

X

a Pouze pro oves a ovesné výrobky
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Nerozpustné
nečistoty

X

Methanol

X

Clostridium

Xh

Antibiotika

Xh

Kyselina
kyanovodíková

X

Nikl

Salmonela

PAH4

Ndl PCB

Dioxiny
Dioxinům
podobné PCB

Těžké kovy 5
(As,Cd,Pb,Hg +
F)

Těžké kovy 4
(As,Cd,Pb,Hg)

T2/HT2

OTA

Fumonisiny

(Vedlejší) produkty ze
zpracování ovoce
Tuky, oleje (včetně
živočišných tuků) a
glycerin, s výjimkou
produktů uvedených v
odst. 4.2
Ryby, mořští živočichové a
(vedlejší) produkty

ZEA

(Vedlejší) produkty
z produkce mléka a vajec
Luštěniny, produkty z nich
a vedlejší produkty
Sušená travní moučka

DON

Kategorie krmného
materiálu

Aflatoxin B1

Rezidua
pesticidů

Riziko

4.3.9

Nákup krmiva pro testovací krmení

4.3.9.1 Obecně
Oblast působnosti
Krmný produkt

Krmivo pro testovací krmení

Upozorňujeme, že tento protokol se nevztahuje na
konkrétní krmný produkt, ale na účel, pro který je
krmný produkt nakupován.
Původ

Všechny země

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem
výroby

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Zvláštní požadavky

Pokud jsou součástí analýzy specifické vstupní suroviny,
nemusí být na seznamu FSP.
Jsou-li zpracovávány neregistrované veterinární léčivé
přípravky nebo neschválené doplňkové látky, musí
gatekeeper
- mít souhlas příslušného orgánu.
- zajistit, aby vyrobené zkušební krmivo nevedlo k
nežádoucí kontaminaci krmiva GMP+.
- zajistit, aby rezidua (v důsledku přenosu)
nepřesahovaly mezní hodnoty GMP+ (max. 1
ppm).

Hodnocení dodavatele

Záznamy

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele

Doporučeno

c) Vzorkování

Každá šarže
Definice šarže viz GMP+
A2.

d) Testování

Na základě HACCP

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• suroviny, výrobní metody, výrobní toky a
prostředí, ze kterého je krmivo získáno, aby bylo
možné dokončit posouzení rizik pro každé
krmivo.
• název a adresu výrobce
• nakoupený krmný materiál
• výsledky analýzy
• další relevantní informace

Minimální požadavky na nákup - BA 10

Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k
dispozici auditorovi a - na vyžádání - GMP+
International.
Poznámka(části) výše uvedených informací nemusí být
vždy dostupné. V rámci uplatňování zásad HACCP
může tento nedostatek informací vést k definování
dalších kontrolních opatření a monitorování.
Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu

Ano

Oznámení společnosti GMP+
International

Ano, než začnete tento protokol používat,
prostřednictvím tohoto ODKAZU.
Při použití tohoto protokolu gatekeepera pro novou
kombinaci výrobce a produktu je nutné informovat
společnost GMP+ International.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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4.4

Krmivářské služby

4.4.1

Nákup silniční přepravy

Oblast působnosti
Služby spojené s krmivem

Původ

•
•

Hromadná silniční přepravy
Silniční přeprava potravin rostlinného původu v
nakládacích prostorech „pouze pro potraviny“

Použitelné pro silniční dopravu mimo níže uvedené země:
• Rakousko
• Belgie
• Česká republika
• Německo
• Francie
• Polsko
• Nizozemí
• Spojené království
Tento protokol gatekeepera lze použít také pro silniční
dopravu ve všech zemích v následujících případech:
• Během sklizně po dobu 90 dnů (v tomto případě
také nepřetržitě), pro přepravu nezpracovaných
zemědělských produktů přímo od pěstitele.
• Přeprava sena/slámy na plošinových/plachtových
vozech
• Přeprava potravin rostlinného původu v
nakládacích prostorech „pouze pro potraviny“

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Verze CZ: 15. prosice 2020
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Specifické požadavky

Hodnocení dodavatele

Gatekeeper musí:
1. mít dohodu o zabezpečení kvality/krmiva s
necertifikovaným dopravcem;
2. mít případně dohodu o přepravě sena a slámy. Viz
příklad GMP+ D2.6 Pokyny pro konkrétní aplikaci
GMP+. Tyto informace mohou být také zahrnuty do
CMR. Pokud je na dodací adrese jiná společnost
certifikovaná podle GMP+, není tato dohoda nutná.
3. prokázat, že dopravní společnost dodržuje všechny
příslušné právní závazky týkající se krmiv6;
4. obdržet informace o:
• nejméně 3 předešlých dodávkách,
• čištění, které bylo po vyložení těchto nákladů
provedeno
• veškeré přepravě zakázaného nákladu;
5. poskytnout pokyny ohledně:
• čištění a/nebo dezinfekce v souladu s IDTF a
vizuální kontroly
• manipulace s aberantním nákladem,
• manipulace se zakázaným nákladem atd.
6. poskytovat pokyny o vedení záznamů v rámci sledování
a sledování;
7. kontrola dodržování dohody.
Tato kontrola se provádí pomocí počáteční a periodické
inspekce prováděné inspektorem7 nakládky.
Pokud byly přepravovány zakázané náklady, musí být
proveden postup uvolnění. Viz část Postupy na webu
IDTF.
Pokud se nakládací prostory „pouze pro potraviny“
používají k přepravě potravin rostlinného původu8 pro
použití v krmivech, musí být takto označeny jasně
viditelným a nesmazatelným způsobem. Nakládací prostory
„pouze pro potraviny“ musí podléhat certifikaci HACCP
přepravce.
a) Analýza rizik
Ano

c) Vzorkování

Ano prostřednictvím
počáteční a pravidelné
inspekce
Neuplatňuje se

d) Testování

Neuplatňuje se

b) Audit dodavatele

Záznamy

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• název, adresu a sídlo všech přepravců, které
zajistil.
• jedinečnou identifikaci zajištěných úložných
prostorů (štítky s číslem atd.)

Například pro členské země Evropské unie existuje povinnost registrace podle nařízení (ES) č. (ES)
183/2005.
7 Definice inspektora nakládky viz GMP+ A2
8 Potraviny rostlinného původu jsou všechny rostlinné „látky a produkty, zpracované, částečně
zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci lidmi nebo kde lze důvodně očekávat,
že budou konzumovány lidmi“ (Re (ES) č. 178/2002). Nezahrnují vedlejší produkty potravinářského
průmyslu.
6
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•
•
•
•

dohodu o zajištění kvality
dohodu o přepravě sena a slámy
pokyny odpovědné osobě
zprávu o počátečních a pravidelných inspekcích

Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k
dispozici auditorovi a - na vyžádání - GMP+ International.
Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu
orgánu

Ano

Oznámení společnosti
GMP+ International

Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím
tohoto ODKAZU.
Kdykoli začnete používat tento protokol gatekeepera v jiné
zemi, je třeba informovat společnost GMP+ International.

Verze CZ: 15. prosice 2020
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4.4.2

Nákup vnitrozemské vodní dopravy

Oblast působnosti
Služby spojené s krmivem

Hromadná vnitrozemská vodní doprava

Původ

Původ Použitelné pro vnitrozemskou vodní dopravu
mimo níže uvedené země:
• Rakousko
• Belgie
• Česká republika
• Německo
• Francie
• Polsko
• Nizozemí

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ alespoň s
rozsahem činnosti lodní doprava po vnitrozemských
vodních cestách

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické požadavky

Gatekeeper musí:
1. mít dohodu o zabezpečení kvality/krmiva s
necertifikovaným nákladním člunem;
2. prokázat, že nákladní člun splňuje všechny
příslušné zákonné povinnosti týkající se to feed9
3. dostávat informace o:
• nejméně 3 předešlých dodávkách,
• čištění, které bylo po vyložení těchto
nákladů provedeno
• veškeré přepravě zakázaných nákladů
4. poskytnout pokyny o:
• čištění a/nebo dezinfekci v souladu s
GMP+ B4.3 Pobřežní plavba a
vnitrozemská vodní doprava,
• vedení záznamů v rámci sledování a
mapování stavu,
• manipulace s aberantním nákladem,
• manipulace se zakázaným nákladem atd.
5. kontrola dodržování dohod prostřednictvím
počáteční inspekce provedené
auditory/inspektory GMP+, přijatými pro oblast
působnosti pro pobřežní a vnitrozemskou vodní
dopravu. Pokud byl přepravován zakázaný
náklad, musí být proveden proces uvolnění pro
vnitrozemskou vodní dopravu. Viz GMP+ B4.3
Pobřežní plavba a vnitrozemská vodní doprava.

Například pro členské země Evropské unie existuje povinnost registrace podle nařízení (ES) č. (ES)
183/2005.
9
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6. před každým nakládkou krmiva zřídit inspekci
nákladního prostoru (LCI) kontrolní organizací
(CO) v souladu s požadavky GMP+ GMP+ B4.3.
Definice CO viz GMP+ A2.
Hodnocení dodavatele

Záznamy

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele
c) Vzorkování

Ano, prostřednictvím
počáteční inspekce
d) Neuplatňuje se

e) Testování

f)

Neuplatňuje se

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• název, adresu a sídlo všech majitelů jím
zajištěných nákladních člunů.
• jedinečnou identifikaci zajištěných
nákladních člunů
• dohodu o zajištění kvality
• pokyny odpovědné osobě
• zprávu o počáteční inspekci
• zprávu LCI
Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace
související s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k
dispozici auditorovi a - na vyžádání - GMP+
International.

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení certifikačnímu orgánu

Ano

Oznámení společnosti GMP+
International

Ano, než začnete tento protokol používat,
prostřednictvím tohoto ODKAZU.
Kdykoli začnete používat tento protokol gatekeepera
v jiné zemi, je třeba informovat společnost GMP+
International.
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4.4.3

Nákup skladování a překládka

Oblast působnosti
Krmivářská služba

Skladování a překládka

Původ

Použitelné pro skladování a překládku mimo níže uvedené
země:
• Rakousko
• Belgie
• Německo
• Lucembursko
• Nizozemí
• Spojené království
Protokol gatekeepera lze použít také ve všech zemích v
následujících případech:
• Hromadné skladování nezpracovaných zemědělských
produktů u pěstitele bezprostředně po sklizni
• Dočasné (až do další sklizně) skladování rostlinných
primárních produktů silážovaných bezprostředně po
sklizni.
• Dočasné (méně než 6 po sobě jdoucích měsíců)
hromadné skladování nebo překládka rostlinných
primárních produktů bezprostředně po sklizni.
• Skladování a překládka balených krmiv.

Použil

Společnost certifikovaná podle GMP+ s rozsahem činností
výroba nebo obchod.

Použití do

Žádné časové omezení

Požadavky na gatekeepera
Obecně

Viz kapitola 4.1

Specifické požadavky

Gatekeeper musí:
1. mít dohodu o zajištění kvality/krmiva s necertifikovanou
společností pro skladování a překládku;
2. prokázat, že společnost pro skladování a překládku
dodržuje všechny příslušné právní závazky týkající se
krmiv.10
3. poskytnout pokyny k příslušným požadavkům (hygiena,
vedení záznamů v rámci sledování a mapování stavu,
ochrana proti škůdcům, co dělat v případě stanovení
aberantního krmného produktu atd.).
4. kontrola dodržování dohod během auditu dodavatele.

Hodnocení dodavatele

a) Analýza rizik

Ano

b) Audit dodavatele

Ano prostřednictvím počáteční
inspekce a poté pravidelné
inspekce na základě rizika.

Například pro členské země Evropské unie existuje povinnost registrovat se podle nařízení (ES) č. (ES)
183/2005.
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Záznamy

c) Vzorkování

Neuplatňuje se

d) Testování

Neuplatňuje se

Gatekeeper musí zaregistrovat:
• název, adresu a sídlo všech jím zajištěných skladovacích a
překládacích míst
• dohodu o zajištění kvality
• pokyny odpovědné osobě
• zprávu dodavatele auditu
Musí být zdokumentovány záznamy a dokumentace související
s aplikací tohoto protokolu. Ty musí být k dispozici auditorovi a
- na vyžádání - GMP+ International.

Oznámení o použití tohoto protokolu
Oznámení
certifikačnímu orgánu

Ano

Oznámení společnosti
GMP+ International

Ano, než začnete tento protokol používat, prostřednictvím
tohoto ODKAZU.
Kdykoli začnete používat tento protokol gatekeepera v jiné
zemi, je třeba informovat společnost GMP+ International.
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4.5

Speciální možnosti brány

Krmivářská společnost nakupuje kromě konkrétních krmivářských nebo krmivářských
služeb, pro které byly v předchozích kapitolách stanoveny požadavky na gatekeeping,
mnoho dalších produktů a služeb. Příklady: silážní přípravky, čisticí prostředky,
mazadla, krmiva, služba čištění sil atd. Více informací D3.5 Kde začíná certifikace
GMP+ FSA?
Nákup těchto produktů a služeb musí být založen na výsledcích analýzy rizik.
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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 publikaci lze zobrazovat, stahovat a tisknout pouze pro
vaše vlastní nekomerční použití. Pro ostatní případné typy použití je nutné si předem obstarat písemné
povolení společnosti GMP+ International B.V.
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