Technical Specifications

TS1.3 - Lista produktów

Wersja PL: 1 marca 2021

gmpplus.org

TS1.3 - Lista produktów

Witamy
GMP+ Feed Certification scheme pomaga Ci w zapewnianiu bezpieczeństwa pasz na całym
świecie. Poprzez dostosowanie do wymogów ustanowionych przez GMP+ International, razem
ze Wspólnotą GMP+, chcemy umożliwić Ci uzyskanie potrzebnej certyfikacji pasz. Prosimy
zapoznać się uważnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie.
Let’s make this work together!

1.

Lista produktów

Firma certyfikowana GMP+ może używać jedynie materiałów paszowych, które zostały
poddane ocenie i zatwierdzone do użycia w paszach przez GMP+ International. Niniejszy
dokument, Lista produktów, jest listą zaakceptowanych materiałów paszowych, które mogą
być produkowane i handlowane w łańcuchu certyfikowanym GMP+.
Każdy materiał paszowy, który jest produkowany i/lub kupowany w łańcuchu certyfikowanym
GMP+ musi być:
a) wymieniony na Liście produktów, oraz
b) wyprodukowany zgodnie z podstawowym opisem procesu w Ocenach Ryzyka w Feed
Support Products (FSP.

Aby sprawdzić Listę produktów kliknij tutaj.
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Feed Support Products

Feed Support Products
To było dużo informacji do przyswojenia i można się zastanawiać, jaki jest następny krok? Na szczęście
możemy zaoferować Wspólnocie GMP+ wsparcie w tych działaniach. Oferujemy pomoc w postaci różnych
narzędzi i wskazówek, lecz ponieważ każda firma jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo pasz, nie
możemy oferować dokładnie dopasowanych rozwiązań. Jednak pomagamy poprzez wyjaśnianie wymogów i
dostarczanie podstawowych informacji na temat wymogów.
Opracowaliśmy szereg materiałów pomocniczych. Obejmują one różne narzędzia, od list FAQ (często
zadawanych pytań,) do webinarów i wydarzeń.
Feed Support Products (FSP)
Feed Support Products (FSP) dostarcza wartościowych i aktualnych informacji o paszach potencjalnie
wysokiego ryzyka. Produkty są zróżnicowane, od schematów przepływów w procesach produkcyjnych łącznie
z ocenami ryzyka (Risk Assessment), po badania nad substancjami niepożądanymi (fact sheets).

Znajdź nasze Feed Support Products tutaj:
Feed Support Products (FSP)
Więcej informacji:

https://portal.gmpplus.org/en-US/tools/fsp/
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At GMP+ International, we believe
everybody, no matter who they
are or where they live, should have
access to safe food.

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

Klauzula odpowiedzialności:
Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym
informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana.
GMP+ International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w
© GMP+ International B.V.
publikacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na
ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie inne
użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.
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