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Historia dokumentu
Przegląd Nr / Data
zatwierdzenia
0.0 / 01-2010
0.1 / 03-2010

Poprawka

Dotyczy

Poprzednie wersje są dostępne
w zakładce History

Ostateczna data
wdrożenia
01-01-2010
01-07-2010

0.2 / 07-2010

09-07-2010

0.3 / 09-2010

05-08-2010

0.4 / 07-2011

14-07-2011

0.4 / 09-2011

27-09-2011

0.4 / 09-2011

01-01-2012

0.5 / 11-2012

01-03-2013

0.6 / 01-2013
1.0 / 06-2014

1.1 / 06-2014
1.1 / 04-2015
2.0 / 11-2015

3.0 / 09-2016

01-04-2013
Zmiany redakcyjne:
Cału
Wszystkie zmiany redakcyjne spisano w
dokument
dokumencie w zakładce factsheet
Usunięto akceptowane systemy certyfikacji
3
dla plantatorów. Należy stosować procedurę
gatekeepera dla plantatorów.
GMP+ B6 zostanie wycofany z Feed
3
Certification scheme z dniem 31-12-2015
Procedura gatekeepera dla zakupu
Załącznik 4
nieprzetworzonych produktów rolnych od
plantatorów została dostosowana.
Dodano procedurę gatekeepera dla (byłych) Załącznik 6
produktów spożywczych
Dostosowano procedurę gatekeepera dla
Załącznik 9
transportu.
Dodano procedurę gatekeepera dla
Załącznik 10
przechowywania i przeładunków.
Wdrożono wzajemne uznawanie z GTP,
3.4.1/
EFISC oraz Gafta
załącznik 1
Poprawiono wymogi dla zakupu mineralnych
3.4.1
materiałów paszowych
Zmiana nazwy dokumentu GMP+ BA1
Cału dokuSzczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz
ment
Zmieniono pomyłkowo nieskorygowany
Załącznik 5
termin untreated na unprocessed
Załącznik 9
Francja została dodana do listy krajów grupy Załącznik 9
A.
Poprawki redakcyjne w tabeli.
Załącznik 9
3
Wyjaśnienie, że okres 90 dni nie musi
Załącznik 9
dotyczyć 90 kolejnych dni.
5.1
Procedura gatekeepera dla zakupu
Załącznik 4
nieprzetworzonych produktów rolnych od
plantatora ma również zastosowanie do
zakupów siana oraz słomy od plantatoraskupującego
Po zmianach w Załączniku 4, Załącznik 8
Załącznik 8
staje się zbędny i zostanie usunięty.
Procedura gatekeepera dla transportu siana Załącznik 9
i słomy:
A 5.2
Lista Krajów A nie dotyczy
kontrola czy ładownia jest czysta i
sucha może być przeprowadzona poza
miejscem załadunku
Dodano procedurę gatekeepera dla
Załącznik 9
transportu śródlądowymi drogami wodnymi
Część B
(nowa)

01-10-2014

01-10-2015

01-10-2014
01-10-2015

01-01-2015
01-10-2014
01-01-2016
1-10-2014
1-10-2014
01-01-2015
01-01-2015
01-01-2017
01-04-2016
01-01-2017
01-03-2017

01-03-2017
01-03-2017

01-03-2017
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Przegląd Nr / Data
zatwierdzenia
4.0 / 05-2018

Poprawka

Dotyczy

Dodano dodatkowe wymogi FAMI-QS

3

Ostateczna data
wdrożenia
01-07-2018

Wprowadzono wzajemne uznawanie z AMAMarketing (pastus+)

3

01-07-2018

Wdrożono wzajemne uznawanie z Oqualim
(OQUALIM-RCNA)

3

01-07-2018

Zmieniono wymogi dla laboratoriów. Wiąże
się to z wprowadzeniem Laboratoriów
Rejestrowanych.

3.9

01-07-2019

Włochy zostały usunięte z listy pierwotnych
krajów pochodzenia

Załącznik 5

01-10-2018

Dostosowano parametry monitoringu
Dodano link do GMP+ BA10 rozdział 3.9
dotyczący zmienionych wymogów dla
laboratoriów.
Definicje i zakres zostały uaktualnione

01-07-2019

Załącznik 6

01-10-2018

Załącznik 7

01-07-2018

Dostosowano lub jaśniej sformułowano
wymogi dla oceny dostawców, pobierania
prób i monitoringu, audytu nadzorczego oraz
odsprzedaży.
Szereg zmian redakcyjnych
Maksymalny poziom WKT został
nieznacznie podwyższony.
01-07-2019
Dodano link do GMP+ BA10 rozdział 3.9
dotyczący zmienionych wymogów dla
laboratoriów.
Usunięto procedurę gatekeepera dla zakupu
słomy

Załącznik 8

01-07-2019

Zmiany redakcyjne

Załącznik 9
Część A i B

01-01-2019

3.3

01-04-2019

Austria została dodana do listy krajów A
5.0 / 03-2019

Omyłkowo FAMI-QS Letter of Approval
został wymieniony dla zakupu dodatków.
GTAS został usunięty jako system
zaakceptowany.
Dodano korzystanie z ładowni
przewoźników zewnętrznych oznakowanych
“Tylko dla produktów spożywczych’.
Załącznik 6: Załącznik 2 FSDS został
przeniesiony do GMP+ D2.6 Guidance
documents for specific GMP+ application
Załącznik 9: Załącznik dla siana/słomy
został przeniesiony do GMP+ D2.6
Guidance documents for specific GMP+
application

3.4/3.6/3.7
Załącznik 1

3.7

Załącznik 6

Załącznik 9
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Przegląd Nr / Data
zatwierdzenia

Poprawka
Wzajemne uznawanie z Oqualim
(OQUALIM-RCNA) zostało dostosowane.

6.0 / 06-2019

7.0 / 06-2019

Wymogi dla Badań laboratoryjnych
dotyczących substancji krytycznych
zostały zmienione.
Załącznik 4; wprowadzenie możliwości
benchmarkingu systemów

Dotyczy

Ostateczna data
wdrożenia

3

3.9

01-07-2019

Załącznik 4

27-06-2019

7.1 / 10-2019

Wyjaśnienie zakresów EFISC – GTP

Rozdział 3

23-10-2019

8.0/ 02-2020

Wyjaśnienie zaakceptowanych
zakresów i wymogów dodatkowych dla
OQUALIM i FAMI-QS

Rozdział 3

15-3-2020

Dodano nowe procedury gatekeepera.
Dotyczą one zakupów:
- Produktów farmaceutycznych
- Ziół i przypraw
- Przetworzonych materiałów
paszowych
- Pasz do testów paszowych

Rozdział 4

1-1-2021

Szereg wymogów w już istniejących
procedurach gatekeepera zostało
uaktualnionych. Szczegóły: patrz
również GMP+ BA10 -FAQ lista często
zadawanych pytań i odpowiedzi oraz
biuletyn.

Uwagi redakcyjne:
Wszelkie zmiany w tej wersji dokumentu są widoczne. Można je rozpoznać dzięki
oznaczeniu :
- Nowy tekst
- Stary tekst
Zmiany muszą zostać wdrożone przez uczestnika najpóźniej przed ostateczną datą
obowiązywania.
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1 Wprowadzenie
1.1

Informacje ogólne

System GMP+ Feed Certification scheme został zapoczątkowany i rozwinięty w
1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne, mniej lub bardziej poważne, przypadki skażenia materiałów paszowych. Pomimo, że zainicjowany jako system krajowy, rozwinął się on w międzynarodowy system, którym
zarządza firma GMP+ International we wspólpracy z wieloma zainteresowanymi
stronami z wielu krajów.
Chociaż system GMP+ Feed Certification scheme opracowano z perspektywy
bezpieczeństwa pasz, w 2013 roku opublikowano pierwszy standard dotyczący
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dla sektora pasz. W tym
celu utworzono dwa moduły: GMP+ Feed Safety Assurance (koncentrujący się na
bezpieczeństwie pasz) oraz GMP+ Feed Responsibility Assurance (zajmujący się
sprawami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w odniesieniu
do pasz).
GMP+ Feed Safety Assurance to całościowy moduł zawierający standardy dla
zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego.
Wykazanie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pasz stanowi „licencję na
sprzedaż” w wielu krajach i na wielu rynkach, a uczestnictwo w module GMP+ FSA
może to znakomicie ułatwić. W oparciu o praktyczne potrzeby, w standardach
GMP+ FSA uwzględniono szereg elementów, takich jak wymogi zarządzania
systemem bezpieczeństwa pasz, zasady HACCP, śledzenie drogi produktu,
programy wymogów wstępnych, kompleksowe ujęcie całego łańcucha paszowego
oraz system wczesnego ostrzegania (Early Warning System).
Rozwijając moduł GMP+ Feed Responsibility Assurance, firma GMP+ International
uwzględnia oczekiwania uczestników GMP+. Sektor pasz dla zwierząt stoi przed
wyzwaniem działania w sposób bardziej odpowiedzialny społecznie. Dotyczy to, dla
przykładu, pozyskiwania soi i mączki rybnej od producentów i handlowców
działających z uwzględnieniem potrzeb ochrony ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego. Aby wykazać działanie w sposób odpowiedzialny społecznie przy
produkcji oraz handlu, firma może uzyskać certyfikację w ramach GMP+ Feed
Resposibility Assurance. Dzięki niezależnemu systemowi certyfikacji GMP+
International ułatwia dostosowanie się do zapotrzebowania rynku.
Wspólnie z partnerami GMP+, firma GMP+ International wypracowuje klarowne
wymagania systemu Feed Certification. Organizacje certyfikujące są w stanie
przeprowadzać certyfikację GMP+ w sposób niezależny.
GMP+ International wspiera uczestników systemu GMP+ dostarczając praktyczne i
przydatne informacje w formie dokumentów o charakterze poradników, baz danych,
biuletynów, list pytań i odpowiedzi oraz organizując seminaria.
1.2

Struktura systemu GMP+ Feed Certification scheme

Dokumenty systemu GMP+ Certification scheme są podzielone na kilka grup.
Poniżej znajduje się schemat przedstawiający zawartość GMP+ Feed Certification
scheme
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GMP+ Feed Certification scheme
A – documents
General requirements for participation in the GMP+ FC scheme

B – documents
Normative documents, appendices and country notes
Feed Safety Assurance

Feed Responsibility Assurance

C – documents
Certification requirements of the GMP+ FC scheme
D – documents
Guidelines to help companies with the implementation
of the GMP+ requirements

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej GMP+ International
(www.gmpplus.org) .
Niniejszy dokument jest oznaczony jako GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla
Zakupów i stanowi część modułu GMP+ FSA.
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2 Zakres dokumentu
Jako uzupełnienie do wymogów ze standardów GMP+, niniejszy aneks określa:
• Jaka certyfikacja dostawcy paszy lub usług paszowych jest
akceptowana (rozdział 3)
• Jakie tak zwane opcje gatekeepera mogą być stosowane przy zakupach
niecertyfikowanych pasz lub usług paszowych (rozdział 4).
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3 Przegląd GMP+ i akceptowanych certyfikatów
Poniższe tabele zawierają zestawienia certyfikatów GMP+ i akceptowanych
certyfikacji dla szeregu produktów paszowych i usług paszowych, jak również – w
razie potrzeby – wymogi dodatkowe:

3.1

Zakup mieszanek paszowych i półproduktów.

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – produkcja mieszanek paszowych
GMP+ B1 – handel mieszankami paszowymi
GMP+ B3 – handel mieszankami paszowymi

Wymogi dodatkowe

FCA-BC-02 - MP, produkcja mieszanek paszowych
FCA -BC-03 - MH, handel mieszankami paszowymi
QS-certyfikowani producenci mieszanek paszowych
QS-certyfikowane firmy handlujące mieszankami
paszowymi

Firma QS jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.

UFAS Compound Feed (Mieszanki Paszowe)
UFAS Merchants – handel mieszankami paszowymi
Wersja 5.0
FAMI-QS – produkcja Specjalnych Mieszanek
Paszowych Uzupełniających
FAMI-QS – produkcja Specjalnych Dietetycznych
Mieszanek Paszowych Uzupełniających
FAMI-QS - handel Specjalnymi Mieszankami
Paszowymi Uzupełniającymi
FAMI-QS – handel Specjalnymi Dietetycznymi
Mieszankami Paszowymi Uzupełniającymi

Wersja 6.0
FAMI-QS – produkcja Mieszanek Paszowych
Uzupełniających
FAMI-QS – produkcja Pasz Dietetycznych
FAMI-QS – Handel Mieszankami Paszowymi
Uzupełniającymi
FAMI-QS – handel Paszami Dietetycznymi
OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
producenci mieszanek paszowych
OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
dystrybutorzy / firmy handlujące mieszankami
paszowymi
pastus+ - certyfikowani producenci mieszanek
paszowych
pastus+ - certyfikowane firmy handlujące
mieszankami paszowymi

Wersja 5.0
• Te produkty nie są
przeznaczone do
zaspokajania podstawowych
potrzeb żywieniowych
zwierząt.
• Wymagany jest Letter of
Approval (List Zatwierdzający)
FAMI-QS w danym zakresie
łącznie z certyfikatem FAMIQS
Wersja 6.0
Firma FAMI-QS jest wymieniona
pod systemem certyfikacji 6.0 z
zakresem Mieszanki Paszowe
Uzupełniające i / lub Pasze
Dietetyczne.

Firma OQUALIM jest
certyfikowana zgodnie z
OQUALIM załącznik 1 “Wymogi
dla zakupów towarów i usług” i
zakresem “audyt
niezapowiedziany”.
Firma pastus+ jest wymieniona w
bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
Wersja PL: January 2020
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3.2

Zakup premiksów

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – produkcja premiksów
GMP+ B1 – handel premiksami
GMP+ B3 – handel premiksami

Wymogi dodatkowe

FCA -BC-02 - VP, produkcja premiksów
FCA -BC-03 - VH, handel premiksami
Wersja 5.0
FAMI-QS - produkcja Premiksów
FAMI-QS – handel Premiksami

Wersja 5.0
-

Wersja 6.0
FAMI-QS – produkcja Mieszanek
FAMI-QS – handel Mieszankami

Wersja 6.0
Firma FAMI-QS jest wymieniona
pod systemem certyfikacji 6.0 z
zakresem Mieszanki (funkcja).
Firma QS jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.

QS-certyfikowani producenci premiksów
QS-certyfikowane firmy handlujące premiksami

UFAS Compound Feed (Mieszanki Paszowe)
UFAS Merchants – handel premiksami
OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
producenci premiksów
OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
dystrybutorzy / firmy handlujące premiksami

3.3

Firma OQUALIM jest
certyfikowana zgodnie z
OQUALIM załącznik 1 “Wymogi
dla zakupów towarów i usług” i
zakresem “audyt
niezapowiedziany”.

Zakup dodatków paszowych

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – produkcja dodatków paszowych
GMP+ B1 – handel dodatkami paszowymi
GMP+ B2 – produkcja dodatków
GMP+ B3 – handel dodatkami

Wymogi dodatkowe

FCA -BC-02 - TP, produkcja dodatków paszowych
FCA -BC-03 - TH, handel dodatkami paszowymi
Wersja 5.0
FAMI-QS – produkcja Dodatków Paszowych
FAMI-QS – handel Dodatkami Paszowymi

Wersja 5.0
-

Wersja 6.0
FAMI-QS – produkcja Składników
FAMI-QS – handel Składnikami

Wersja 6.0
Firma FAMI-QS jest wymieniona
pod systemem certyfikacji 6.0 z
zakresem Składniki (proces).
Kupowane dodatki muszą być
również uwzględnione w tej bazie
danych.
Wersja PL: January 2020
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Certyfikaty akceptowane – zakresy
UFAS Merchants – handel składnikami paszowymi
FEMAS Core standard (Główny standard)
FEMAS Intermediate Supplier (Dostawca
Pośredniczący)

Wymogi dodatkowe

QS-certyfikowani producenci dodatków
QS-certyfikowane firmy handlujące dodatkami

Firma QS jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
Firma OQUALIM jest:
• Producentem lub
dystrybutorem mieszanek
paszowych lub premiksów,
certyfikowanym zgodnie z
OQUALIM załącznik 1
“Wymogi dla zakupów
towarów i usług” i zakresem
“audyt niezapowiedziany”.
• lub należy do grupy firm, z
których przynajmniej jedna
jest certyfikowana jak wyżej.
Uwaga: Dostarczana pasza
musi być – oczywiście –
wyprodukowana przez
certyfikowanego producenta.

OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
dystrybutorzy / firmy handlujące dodatkami
paszowymi

3.4
3.4.1

Zakup materiałów paszowych
Informacje ogólne

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – produkcja materiałów paszowych
GMP+ B1 – handel materiałami paszowymi
GMP+ B2 – produkcja materiałów paszowych
GMP+ B3 – handel materiałami paszowymi
FCA -BC-02 - GP, produkcja materiałów
paszowych
FCA -BC-02 (VWP), produkcja produktów
ubocznych do ponownego przetworzenia (firma
sektora spożywczego)
FCA -BC-02 (GPVW), produkcja materiałów
paszowych pochodzących z produktów ubocznych
do ponownego przetworzenia
FCA -BC-03 - GH, handel materiałami paszowymi
FCA -BC-03 (VWH), handel produktami ubocznymi
do ponownego przetworzenia
QS-certyfikowani producenci materiałów
paszowych
QS-certyfikowane firmy handlujące materiałami
paszowymi

Wymogi dodatkowe

•

Firma QS jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies database,
tab Inne systemy certyfikacji.
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Certyfikaty akceptowane – zakresy

FEMAS Core standard (Główny standard)
FEMAS Intermediate Supplier (Dostawca
Pośredniczący)
UFAS Merchants – handel składnikami paszowymi
Wersja 5.0
FAMI-QS – produkcja Funkcjonalnych Skłądników
Paszowych
FAMI-QS – handel Funkcjonalnymi Składnikami
Paszowymi

Wersja 6.0
FAMI-QS – produkcja Składników
FAMI-QS – handel Składnikami

EFISC-GTP
• Produkty przetwórstwa nasion oleistych i
przemysłu rafinacji olejów roślinnych
• Produkty przemysłu skrobiowego
• Gliceryna (surowa i rafinowana) z produkcji
biodiesla
• Handel/skup materiałów paszowych
pochodzenia roślinnego
pastus+ -certyfikowani producenci materiałów
paszowych
pastus+ -certyfikowane firmy handlujące
materiałami paszowymi
OQUALIM-RCNA International – certyfikowani
przetwórcy, dystrybutorzy / firmy handlujące
materiałami paszowymi

Wymogi dodatkowe
• Jako wyjątek od wymogu, że
podstawowa ocena ryzyka dla
materiału paszowego znajduje się w
GMP+ FSP Product list (patrz
standard GMP+), zakup materiału
paszowego od firmy certyfikowanej
QS jest również dopuszczalny, gdy
ten materiał paszowy jest
uwzględniony w Positivliste für
Einzelfuttermittel. W takim
przypadku odsprzedaż jest
niedozwolona.

Wersja 5.0
• Wymagany jest Letter of Approval
(List Zatwierdzający) FAMI-QS w
danym zakresie łącznie z
certyfikatem FAMI-QS
• Te produkty muszą być
zarejestrowane w GMP+ FSP
Product list.
Wersja 6.0
• Firma FAMI-QS jest wymieniona
pod systemem certyfikacji 6.0 z
zakresem Składniki (proces).
Kupowane materiały paszowe
muszą być również uwzględnione w
tej bazie danych
• Te materiały paszowe muszą być
zarejestrowane w GMP+ FSP
Product list

Firma pastus+ jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies database, tab
Inne systemy certyfikacji.
Firma OQUALIM jest:
• producentem lub dystrybutorem
mieszanek paszowych lub
premiksów, certyfikowanym zgodnie
z OQUALIM załącznik 1 “Wymogi
dla zakupów towarów i usług” i
zakresem “audyt niezapowiedziany”.
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Certyfikaty akceptowane – zakresy

3.4.2

Wymogi dodatkowe
• lub należy do grupy firm, z których
przynajmniej jedna jest
certyfikowana jak wyżej. Uwaga:
Dostarczany materiał paszowy musi
być – oczywiście – wyprodukowany
przez certyfikowanego producenta.

Zakup materiałów paszowych od firm ze specjalnymi certyfikatami

Niektóre materiały paszowe mogą być równiez kupowane od firmy ze specjalnym
certyfikatem:
Zaakceptowane certyfikaty / wymogi dodatkowe
Materiały paszowe
Uprawy
kombajnowane
(zboża, nasiona
oleiste i strączkowe)

Certyfikat zgodnie z Certificate under the Charte Sécurité Alimentaire (Certification CSA)
TASCC Merchants (handel całymi nieprzetworzonymi zbiorami
kombajnowanymi na cele spożywcze i paszowe)
QS- Guideline Service Package dla produkcji rolniczej
Firma QS jest wymieniona w bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy certyfikacji.

Produkty uboczne z
piekarnictwa

Certyfikacja zgodnie z ‘Hygiene Code voor Brood en Banketbakkerij’
incl. Diervoedermodule (Nederlands Bakkerij Centrum/ISACert)

Kalibrowane ziemniaki Certyfikacja zgodnie z ‘Hygiene Code voor ongeschilde (zoete)
konsumpcyjne
aardappelen’ (Nederlandse Aardappel Organisatie; NAO)
Serwatka od farmerów Certyfikacja zgodnie z ‘Hygienecode voor de Boerderijzuivelbereiding’(inclusief bijlage 7). Farmer musi być wymieniony jako taki w
https://boerderijzuivel.nl/keurmerken/gmp-weiafvoer
Produkty mleczarskie

3.5

Produkt jest dostarczony zgodnie z Rozp. (WE) 853/2004

Zakup usługi przechowywania i przeładunków

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – przechowywanie i przeładunki pasz dla
zwierząt
GMP+ B3 - przechowywanie i przeładunki pasz dla
zwierząt
FCA -BC-04 – OO przechowywanie i przeładunki pasz
dla zwierząt

Wymogi dodatkowe

TASCC Storage (Przechowywanie)
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Certyfikaty akceptowane – zakresy
EFISC-GTP – przechowywanie materiałów paszowych
pochodzenia roślinnego.
QS-certyfikowane firmy – przechowywanie i
przeładunki

Wymogi dodatkowe

Firma QS jest wymieniona w
bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
pastus+ -certyfikowane firmy – przechowywanie i
Firma pastus+ jest wymieniona w
przeładunki
bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
Uwaga: Przechowywanie towarów pakowanych nie musi być kupowane od usługodawcy
certyfikowanego GMP+. Więcej informacji patrz 4.4.3.

3.6

Zakup usługi transportu

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B4 - transport pasz dla zwierząt, transport
drogowy
GMP+ B4.3 - transport pasz dla zwierząt, transport
śródlądowymi drogami wodnymi
FCA -BC-05 - TVWE, transport drogowy pasz dla
zwierząt
FCA -BC-08 - Hygiene Code dla transportu
śródlądowymi drogami wodnymi
TASCC Road Haulage – transport drogowy

Qualimat – transport drogowy
QS-certyfikowane firmy - transport drogowy

EFISC-GTP transport materiałów paszowych
pochodzenia roślinnego
pastus+ -certyfikowane firmy - transport drogowy

Wymogi dodatkowe

Transport, który jest podzlecany
przez firmę transportową TASCC
Road Haulage nie jest
akceptowany
Firma QS jest wymieniona w
bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
Akceptowany jedynie łącznie z
EFISC-GTP zakres handel
scope.
Firma pastus+ jest wymieniona w
bazie danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.

Uwaga:
Transport towarów pakowanych (łącznie z plombowanymi jednostkami ładunkowymi) nie
musi być kupowany od usługodawcy certyfikowanego GMP+. .
Definicja plombowanej jednostki ładunkowej patrz GMP+ A2
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3.7

Zakup usługi frachtowania

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B4 – frachtowanie transportu śródlądowymi
drogami wodnymi
GMP+ B4 – frachtowanie transportu żeglugą
przybrzeżną
GMP+ B4 – frachtowanie transportu drogowego
GMP+ B4 - frachtowanie transportu kolejowego
GMP+ B4 - frachtowanie transportu morskiego

Wymogi dodatkowe

FCA -BC-07 - TVM, Czarterowanie transportu
morskiego pasz dla zwierząt
FCA -BC-06 - TVWA, Czarterowanie transportu pasz
dla zwierząt śródlądowymi drogami wodnymi
FCA -BC-09 - TVOR, Organizowanie transportu
kolejowego pasz
QS-certyfikowane firmy z zakresem frachtowania
transportu kolejowego, śródlądowymi drogami
wodnymi oraz statkami morskimi

Firma QS jest wymieniona w bazie
danych GMP+ companies
database, tab Inne systemy
certyfikacji.
Uwaga: Zewnętrzny broker frachtowy nie musi być certyfikowany GMP+ lub certyfikatem
równoważnym w przypadku:
• frachtowania transportu drogowego
• frachtowania przewozu produktów pakowanych (łącznie z plombowanymi jednostkami
ładunkowymi)
• frachtowania przewozu olejów i tłuszczów oraz ich produktów pochodnych do
bezpośredniego przetworzenia w paszy dla zwierząt, gdy transport odbywa się w
sposób możliwy do wykazania na podstawie kontraktu FOSFA, w którym obowiązkowo
stosowana jest lista EU 1 akceptowanych ładunków poprzedzających.

3.8

Zakup usług laboratoryjnych

Jeśli pomiary i monitoring są dokonywane za pomocą analiz, firma certyfikowana
GMP+ musi zapewnić, że będą one wykonywane przez laboratorium zatwierdzone
w tym celu zgodnie z GMP+ FSA module. Tabela poniżej przedstawia jakie
kwalifikacje są zatwierdzone dla poszczególnych analiz.
Analiza

Certyfikaty akceptowane
– zakresy
A) Zanieczyszczenia
Niezależnie zweryfikowany
krytyczne:
system zarządzania
- Aflatoksyna B1
jakością, jak wymieniony w
- Dioksyny
punkcie B) uzupełniony
- Dioksynopodobne
przez
PCBs
GMP+ B11 Laboratorium
- Niedioksynopodobne Rejestrowane.
PCBs
- Metale ciężkie
o Kadm
o Arsen
o Ołów
o Rtęć
- Fluor

Wymogi dodatkowe
•

O ile Laboratorium
Rejestrowane GMP+ jest
zarejestrowane dla danej
analizy.

•

Korzystanie z Laboratorium
Rejestrowanego GMP+ jest
obowiązkowe.
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Analiza

Certyfikaty akceptowane Wymogi dodatkowe
– zakresy
B) Inne zanieczyszczenia Laboratorium certyfikowane Dana analiza musi być objęta
GMP+ B10
zakresem certyfikatu GMP+ B10
Laboratorium akredytowane
ISO17025 dla danej analizy
Laboratorium akredytowane Jedynie, gdy firma certyfikowana
ISO17025 dla innych analiz GMP+ może uzasadnić, dlaczego
niż przedmiotowa
nie ma możliwości skorzystania z
laboratorium akredytowanego ISO
Laboratorium certyfikowane 17025 dla danej analizy.
ISO 9001
Uzasadnienie musi być udokumentowane.
Inny system zabezpieczania jakości

O ile laboratorium uzyskuje wyniki
w sposób wiarygodny, a
niezależna strona trzecia oceniła
to pozytywnie.
Jedynie, gdy uczestnik GMP+
może uzasadnić, dlaczego nie ma
możliwości skorzystania z
laboratorium akredytowanego ISO
17025 dla danej analizy.
Uzasadnienie to musi być
udokumentowane.

TASCC Facilities Testing

3.9

Zakup innych usług

Usługi
Produkcja lub przetwarzanie
na podstawie kontraktu
(strona
trzecia/podwykonawca)

Certyfikaty akceptowane – zakresy
GMP+ B1 – produkcja materiałów paszowych
GMP+ B1 – produkcja dodatków
GMP+ B1 – produkcja premiksów
GMP+ B1 – produkcja mieszanek paszowych
GMP+ B2 – produkcja materiałów paszowych
GMP+ B2 – produkcja dodatków paszowych
Certyfikat FCA, QS, FEMAS, UFAS, FAMI-QS, EFISCGTP z odpowiednim zakresem
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4 Opcje Gatekeepera
4.1

Ogólne wymogi dla Getekeepera.

Gatekeeping oznacza, że firma certyfikowana GMP+ kupuje paszę lub usługę
paszową, która nie jest objęta zakresem certyfikacji GMP+, ani żadnej innej
zaakceptowanej certyfikacji bezpieczeństwa pasz. Gatekeeper bierze
odpowiedzialność za bezpieczeństwo paszy lub usługi paszowej, którą wprowadza
do łańcucha GMP+.
Uwaga: w tym rozdziale firma certyfikowana GMP+ będzie określana słowem
„gatekeeper”.
•

Gatekeeper musi zawsze dostarczać produkty i usługi, które :
- są bezpieczne do użycia jako pasza lub w paszach oraz
- spełniają właściwe wymogi GMP+
- spełniają odpowiednie wymogi przepisów prawa paszowego

•

Gatekeeper musi przeprowadzić analizę zagrożeń zgodnie z zasadami HACCP
opisanymi w odpowiednich standardach GMP+. Analiza zagrożeń musi
obejmować wszystkie operacje i działania od produkcji podstawowej aż do
dostawy i musi skutkować uwzględnieniem i kontrolowaniem wszelkich
zagrożeń związanych z
- konkretnym produktem paszowym, którego dotyczy
- procesem produkcji tego produktu paszowego
- innymi procesami i działaniami, takimi jak przechowywanie i transport

•

Gatekeeper musi rejestrować wyniki analiz przeprowadzanych w związku z
gatekeepingiem w bazie danych GMP+ Monitoring database przynajmniej raz
na miesiąc. Wyniki tych analiz muszą być udostępniane Wspólnocie GMP+ w
bazie danych GMP+ Monitoring database.

•

Niektóre procedury gatekeepera wymagają, aby firma informowała zarówno
Organizację Certyfikującą jak i GMP+ International. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w odpowiednich procedurach gatekeepera.

•

Jeśli gatekeeper przenosi odpowiedzialność związaną ze stosowaniem
procedury gatekeepera na dostawcę, musi to być jasno uzgodnione i
potwierdzone np. w umowie.

4.2

•

Produkty i usługi paszowe, których nie można kupować na podstawie
procedury gatekeepera.
Nie można działać jako gatekeeper przy zakupie następujących produktów
paszowych:
- Mieszanki paszowe
- Premiksy
- Niektóre specjalne produkty z przemysłu olejów i tłuszczów:
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Rozporządzenie (UE) Nr 68/2013 wraz ze zmianami.
Numer

Nazwa

13.6.1

Kwaśne oleje z rafinacji chemicznej

13.6.2

Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem

13.6.3

Mono-, dwu- i trójglicerydy kwasów tłuszczowych

13.6.4

Sole kwasów tłuszczowych

13.6.5

Destylaty kwasów tłuszczowych z rafinacji fizycznej

13.6.6

Surowe kwasy tłuszczowe z hydrolizy

13.6.7

Czyste, destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy

13.6.9

Mono i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych
estryfikowane kwasami organicznymi

13.6.10

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

13.6.11

Sacharoglicerydy kwasów tłuszczowych

13.11.2

Monoestry glikolu propylenowego i kwasów tłuszczowych
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4.3

Wymogi gatekeepera dla zakupu określonych składników paszowych

Niniejszy rozdział zawiera specjalne wymogi gatekeepera dla zakupu niektórych
produktów ze źródeł nieobjętych GMP+ lub certyfikacją równoważną.
4.3.1

Zakup nieprzetworzonych produktów rolnych od plantatora do użycia jako
pasza lub w paszach

4.3.1.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Nieprzetworzone produkty rolne, łącznie z sianem i słomą,
od plantatora
Siano i słoma od plantatora-skupującego1

Pochodzenie

Wszystkie kraje

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub
handel.

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeeper’a
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjalne

•

Przechowywanie i transport moga być podzlecane
jedynie firmom certyfikowanym GMP+ (lub
certyfikatem równoważnym). Jeśli transport jest
wykonywany przez dostawcę usług rolniczych:
- na odpowiedzialność plantatora / plantatora–
skupującego oraz
- bezpośrednio po zbiorach, oraz
- jako część zlecenia “zbiór łacznie z transportem do
magazynu”
wówczas certyfikacja GMP+ (lub równoważna) dla
transportu nie jest wymagana.

•

Musi być zawarta umowa o zabezpieczeniu jakości
pomiędzy gatekeeperem i plantatorem / plantatoremskupującym. Przykład znajduje się w GMP+ D2.6 Guidance documents for specific GMP+ application,
rozdział 3.7

Ocena dostawcy

a) Ocena zagrożeń

Tak
Uwaga: Można wykorzystać
wyniki benchmarku systemów
certyfikacji dla plantatorów. Patrz
strona internetowa GMP+

Plantator-skupujący jest zdefiniowany jako plantator, który posiada własny sprzęt do
zbiorów oraz własne magazyny przechowalnicze i skupuje siano/słomę od grupy pobliskich
plantatorów.
1

Wersja PL: January 2020

19/47

Minimalne Wymogi dla Zakupów - BA 10

b) Audyt u dostawcy
Pobieranie prób

c) Badania
Zapisy danych

/Collaborations / Growers
schemes.
Zalecany
Każda partia
Definicja partii znajduje się w
GMP+ A2
W oparciu o HACCP2

Gatekeeper musi rejestrować
• nazwę i dane adresowe plantatora/skupującego,
od którego kupowane są produkty.
• kupowane partie nieprzetworzonych produktów
rolnych, łącznie z sianem i słomą
• wyniki analiz
Dane i dokumentacja dotyczące stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.
Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być
dostępna w każdym przypadku. W ramach stosowania
zasad HACCP taki brak informacji może skutkować
zwiększeniem środków kontroli i monitoringu.

Zawiadamianie o stosowniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji
Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+ International

Nie

2

Należy również pamiętać o spełnieniu wymogów procedury dla aflatoksyny B1.
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4.3.2

Zakup nieprzetworzonych zbóż, nasion oleistych i roślin strączkowych z
łańcucha skupowego do użycia w paszach

4.3.2.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Nieprzetworzone zboża, nasiona oleiste i rośliny
strączkowe (od skupującego)
Warunki zakupu od plantatorów są określone w punkcie
4.3.1.

Pochodzenie

Nieprzetworzone zboża, nasiona oleiste i rośliny
strączkowe są uprawiane poza niżej wymienionymi krajami
• Austria
• Grecja
• Belgia
• Irlandia
• Kanada
• Luksembourg
• Dania
• Niderlandy
• Francja
• Wielka Brytania
• Niemcy
Zboże interwencyjne z dowolnego kraju UE

Stosowana przez
Stosowana do

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub
handel
Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjalne

Jeśli firma certyfikowana GMP+ kupuje partię materiału
paszowego od firmy niecertyfikowanej GMP+ i sprzedaje ją
na bazie FOB klientowi certyfikowanemu GMP+
(=eksporter), wówczas klient ten musi stosować się do
wymogów niniejszej procedury.
a) Ocena zagrożeń
Tak

Ocena dostawcy

Zapisy danych

b) Audyt u dostawcy

Zalecany

c) Pobieranie prób

Patrz poniżej

d) Badania

Patrz poniżej

Gatekeeper musi rejestrować:
• nazwę i dane adresowe producenta/skupującego,
od którego kupowane są produkty.
• kupowane partie nieprzetworzonych zbóż, nasion
oleistych lub roślin strączkowych
• wyniki analiz
Dane i dokumentacja dotyczące stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.
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Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być
dostępna w każdym przypadku. W ramach stosowania
zasad HACCP taki brak informacji może skutkować
zwiększeniem środków kontroli i monitoringu.
Pobieranie prób i badania
Pobieranie prób
Każda partia. Definicja partii – patrz GMP+ A2.
Wymogi odnośnie próbobiorców w przypadku:
• Transportu statkiem lub pociągiem, lub w magazynie: niezależna organizacja
kontrolna akredytowana zgodnie z ISO 17020 lub ISO 9001 w połączeniu z
zatwierdzeniem GAFTA.
• Transportu drogowego: firma certyfikowana stosująca niniejsza procedurę.

Uwaga:
• Może być pomocne zdefiniowanie partii w oparciu o środek transportu lub
przechowywania.
• Dla dostaw ciężarówkami: pobieranie prób z każdej ciężarówki.
• Od momentu pobrania prób/zbadania, partia jest uważana za zabezpieczoną
GMP+. Gatekeeper musi od tego momentu zapewnić zgodność ze wszystkimi
wymogami GMP+ dla przechowywania/transportu, aż do momentu dostawy.
• W przypadku, gdy nie zostały pobrane próby reprezentatywne ze statku
morskiego i nie ma wyników analiz, produkty przechowywane w różnych
silosach nie mogą być już uważane za jedną partię.
Badania
•
•

Dla dostaw ciężarówkami: należy analizować każdą co 20 próbę.
Każda próba będzie w każdym przypadku badana na parametry określone
poniżej. Jeśli analiza zagrożeń wykaże, że należy zwrócić uwagę na jakieś
inne parametry, powinny one również zostać zbadane.
• Cała partia musi być przetrzymywana oddzielnie od innych partii, chyba że
została już zbadana i przyjęta lub zabezpieczona GMP+.
Parametr
Uwagi
Pozostałości pestycydów Badanie przesiewowe musi obejmować wszystkie własciwe
pestycydy w oparciu o informacje o:
• pestycydach stosowanych lokalnie
• lokalnych przepisach prawa dotyczących
stosowanych pestycydów
• powiadomieniach RASFF
Innych odpowiednich informacjach.
Mykotoksyny :
Aflatoksyna B13
Obowiązkowe przynajmniej dla kukurydzy
Deoksynivalenol (DON)
Obowiązkowe przynajmniej dla wszystkich zbóż
Zearalenon (ZEA)
Obowiązkowe przynajmniej dla wszystkich zbóż i
ziarna soi.
Ochratoksyna A (OTA)
Obowiązkowe przynajmniej dla wszystkich zbóż
Metale ciężkie:
• Arsen
• Ołów
• Rtęć
• Kadm
Uwaga: Oprócz monitoringu dla każdej partii, muszą być spełnione wymogi z procedury dla
aflatoksyny B1.
3

Wersja PL: January 2020

22/47

Minimalne Wymogi dla Zakupów - BA 10

•
•
•
•

Dioksyny
Suma dioksyn i dioksynopodobnych
PCB’s
ndl PCB
PAH’s

W przypadku, gdy produkt nie jest suszony lub w
przypadku, gdy gatekeeper ma udokumentowane dowody,
że w procesie suszenia:
• nie występowało spalanie, lub
• używano gazu ziemnego, lub
• stosowano suszenie niebezpośrednie
wówczas 100% monitoring może być zmniejszony (zgodnie
z zasadami HACCP określonymi w standardzie GMP+).

Kwas cyjanowodorowy
Salmonella
Wolny gossypol

Dotyczy jedynie siemienia lnianego
Nasiona bawełny

Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie do Organizacji Tak
Certyfikującej
Zawiadomienie do GMP+ International

Tak, przez rozpoczęciem stosowania niniejszej
procedury, poprzez ten LINK.
Wymagane jest zawiadomienie GMP+ International za
każdym razem, gdy ta procedura gatekeepera jest
stosowana w innym kraju pochodzenia.
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4.3.3

Zakup dodatków paszowych, produktów spożywczych, produktów
farmaceutycznych

4.3.3.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt

Dodatki paszowe:
Powinny być zatwierdzone do użycia w paszach
- w przypadku, gdy gatekeeper jest producentem: w
kraju, w którym gatekeeper ma siedzibę;
- w przypadku, gdy gatekeeper jest firmą handlową: w
kraju, w którym dodatek paszowy jest wprowadzany
na rynek.
Definicja dodatków paszowych – patrz GMP+ A2
Produkty spożywcze, wyprodukowane zgodnie z:
systemem bezpieczeństwa żywności uznawanym
przez GFSI
Kodeksem Dobrych Praktyk zatwierdzonym przez
władze krajowe.
Definicja produktów spożywczych – patrz GMP+ A2
Produkty farmaceutyczne, wyprodukowane zgodnie ze
European Pharmacopoeia Reference Standards lub
standardem równoważnym.
Z tego zakresu wyłączone są:
• produkty uboczne z przemysłu spożywczego i
surowce do produkcji produktów spożywczych.

Pochodzenie

Wszystkie kraje

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Uwaga: przy korzystaniu z tej procedury nie ma obowiązku
rejestrowania wyników analiz w bazie danych GMP+
Monitoring database.

Warunki specjalne

Kupowane dodatki nie mogą być dodatkami o jakości
technicznej.
Przy używaniu tych produktów w paszach mogą
obowiązywać specjalne przepisy prawa paszowego (np.
etykietowanie).
W przypadku zakupu produktów spożywczych lub dodatków
do żywności gatekeeper musi sprawdzić, czy i w jaki sposób
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Ocena dostawcy

dany produkt może być użyty w paszy oraz jakie przepisy
prawa paszowego mają zastosowanie.
a) Ocena zagrożeń
Tak
b) Audyt u dostawcy
Pobieranie prób
c) Badania

Zapisy danych

Zalecany
Każda partia.
Definicja partii – patrz GMP+ A2.
W oparciu o HACCP

Gatekeeper musi rejestrować:
• surowce, metody produkcji, przebieg procesu oraz
środowisko, z którego pochodzi produkt, aby móc
przeprowadzić pełną ocenę ryzyka dla każdego
produktu.
• nazwę i dane adresowe producenta
• kupowany produkt
• wyniki analizy
• inne właściwe informacje
Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.

Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być
dostępna w każdym przypadku. W ramach stosowania zasad
HACCP taki brak informacji może skutkować zwiększeniem
środków kontroli i monitoringu.
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji
Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+ Inter- Tak, przed rozpoczęciem stosowania procedury, poprzez ten
national
LINK.
Wymagane jest zawiadomienie GMP+ International za
każdym razem, gdy stosowana jest ta procedura
gatekeepera w nowej kombinacji producenta i produktu.
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4.3.4

Zakup wycofanych produktów spożywczych

4.3.4.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Pochodzenie

Wycofane produkty spożywcze (przeznaczone do użycia
jako pasza)
Definicja wycofanych produktów spożywczych patrz GMP+
A2.
Wyłączenia z tego zakresu
• Produkty uboczne pochodzące z przemysłu
spożywczego (np. wysłodki buraczane, młóto
browarniane itd.) i wyprodukowane do pasz dla zwierząt.
• Surowce do produktów spożywczych
Wszystkie kraje
Kupowane bezpośrednio od firmy spożywczej, która ma
przynajmniej pisemny plan HACCP. Ten plan HACCP:
• jest oparty na zasadach HACCP, oraz
• zawiera kontrolę zagrożeń dotyczących wycofanych
środków spożywczych, które są dostarczane.

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel.
W ramach zakresu ‘Handel’ produkt może być sprzedawany
jedynie jedno ogniwo dalej w łańcuchu, firmie mającej zakres
produkcja. Należy przekazać odpowiednie informacje. Patrz
również ‘Warunki specjalne’.

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjalne

•

Gatekeeper musi mieć jasną i jednoznaczną umowę z
dostawcą odnośnie:
- stosowania się do odpowiednich wymogów
niniejszej procedury gatekeepera
- odpowiedzialności dostawcy i gatekeepera
dotyczącej kupowanego produktu lub usługi
- wymiany właściwych informacji
- wszelkich innych kwestii związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa pasz.

•

Gatekeeper kupujący wycofane produkty spożywcze,
które nie są jeszcze odpowiednie jako materiał paszowy,
musi najpierw przetworzyć produkt w materiał paszowy.
Należy przeprowadzić sprawdzony zabieg lub
czyszczenie, aby usunąć zanieczyszczenia fizyczne (np.
szkło, plastik, metal), zanim wycofane produkty
spożywcze mogą być przeznaczone na pasze.
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Postępowanie z produktem lub czyszczenie musi być
wykonywane zgodnie z wymogami systemu
(bezpieczeństwa pasz).
•

•

Ocena dostawcy

Odsprzedaż wycofanych środków spożywczych, które
muszą być poddane zabiegom lub czyszczeniu w celu
usunięcia zanieczyszczeń fizycznych (np. szkło, plastik,
metal) zanim staną się odpowiednie dla pasz, jest
możliwa pod następującymi warunkami:
o W ramach zakresu Handel
o Firmie mającej zakres Produkcja w celu
dalszego przetworzenia w materiał paszowy
o Na podstawie jednoznacznej umowy, która
zawiera gwarancje odnośnie:
▪ odpowiedzialności za zakup zgodnie z
niniejszą procedurą, oraz
▪ prawidłowego przetworzenia w materiał
paszowy;
o

Wszelkie właściwe informacje dotyczące
niezbędnego przetworzenia wycofanego
produktu spożywczego w materiał paszowy
muszą zostać dostarczone (= wycofanemu
produktowi spożywczemu towarzyszy FSDS i
wszystkie potrzebne informacje zgodnie z
wymogami określonymi w Załączniku VIII do
Rozporządzenia (UE) Nr 767/2009).

o

Przetwarzający wycofany produkt spożywczy
musi być objęty audytem u dostawcy.

GMP+ International zastrzega sobie prawo
towarzyszenia gatekeeperowi w trakcie audytu u
dostawcy.

a) Ocena zagrożeń Tak
Jako element oceny dostawcy musi
być dostępna udokumentowana
informacja o ocenie ryzyka. Przykład
znajduje się w GMP+ D2.6 Guidance
documents for specific GMP+
application, FSDS)
b) Audyt u
Tak
dostawcy
Przed pierwszą dostawą, a
następnie co roku
Przeprowadzany przez
wykwalifikowaną osobę. Patrz
standard GMP+.
c) Pobieranie prób Każda partia
Definicja partii – patrz GMP+ A2.
d) Badania

Zapisy danych

W oparciu o HACCP

Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Obejmuje to
wspomniane powyżej FSDS.
Informacje te muszą być dostępne dla audytora oraz – na
żądanie – dla GMP+ International.
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Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być
dostępna w każdym przypadku. W ramach stosowania zasad
HACCP taki brak informacji może skutkować zwiększeniem
środków kontroli i monitoringu.
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji
Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+ Inter- Tak, przez rozpoczęciem stosowania tej procedury, poprzez
national
ten LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za
każdym razem, gdy ta procedura gatepkeepera jest
stosowana dla nowej kombinacji producenta i produktu.
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4.3.5

Zakup oleju palmowego

4.3.5.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Pochodzenie
Stosowana przez

Surowy, rafinowany i/lub frakcjonowany olej palmowy (z rdzenia
palmy), zgodnie z definicją z punktu 2.20.1 w Katalogu Pasz EU
68/2013 (wraz ze zmianami do rozporządzenia).
Wszystkie kraje pochodzenia
Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel.

Stosowana do
Brak limitu czasowego
Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjalne

Firma certyfikowana GMP+ kupuje wymienione powyżej produkty w
oparciu o kontrakty FOSFA 53, 54, 80 lub 81. Bazują one na podręczniku “FOSFA qualifications and procedures for vessels engaged in the
carriage of oils and fats in bulk for edible and oleo chemical use”
Następujące dokumenty wymienione w kontaktach FOSFA muszą być
dostępne:
• Kontrakt FOSFA (forma skrócona)
• Konosament
• Certyfikat FOSFA Zgodności, Czystości i Przydatności
Zbiorników Statkowych .(FOSFA Certificate of Compliance,
Cleanliness and Suitability of Ship’s Tank)
• Świadectwo Analizy podające poziom WKT zarówno w czasie
załadunku, jak i w porcie przybycia, w kraju przeznaczenia

Ocena dostawcy

Zapisy danych

a) Ocena
zagrożeń

Tak

b) Audyt u
dostawcy

Zalecany

c) Pobieranie
prób

Każda partia
Definicja partii – patrz GMP+ A2.

d) Badania

Pobieranie prób zgodnie z NEN-EN-ISO metoda
5555 przez firmę kontrolną należącą do FOSFA
Patrz poniżej

Gatekeeper musi rejestrować dla każdej lokalizacji olejarni oleju
palmowego:
• Nazwę, adres, itd.
• Przeprowadzane procesy
• Wytworzone produkty olejarskie
Ponadto, dla każdej otrzymanej partii należy rejestrowć:
• Ilość
• Statek morski
• WKT w porcie załadunku
• WKT w porcie przybycia
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Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej procedury
muszą być dokumentowane. Muszą one być dostępne dla audytora
oraz – na żądanie – dla GMP+ International.
Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być dostępna w
każdym przypadku. W ramach stosowania zasad HACCP taki brak
informacji może skutkować zwiększeniem środków kontroli i
monitoringu
Pobieranie prób i badania
Badania
W każdym przypadku próby muszą być badane na parametry i z częstotliwością, które podano
poniżej. Jeśli analiza zagrożeń wykaże, że należy zbadać inne parametry, powinny one również
zostać zbadane.
Parametr

Częstotliwość

Uwagi

Wolne Kwasy
Tłuszczowe (WKT)

Każda partia

Pozostałości
pestycydów

Co 6 miesięcy

Limit akceptacji
• Gdy FOB: w porcie załadunku max 7 %
• Gdy CIF: w porcie przybycia max 10%
Limit odrzucenia: jak w dokumencie GMP+ BA1.
Sprawdzanie przesiewowe pestycydów
Sprawdzanie przesiewowe musi być oparte na
informacjach odnośnie:
•
•
•
•

Metale ciężkie :
• Arsen
• Ołów
• Rtęć
• Kadm
Dioksyny

Na podstawie
analizy zagrożeń,
lecz przynajmniej
raz na 12
miesięcy
Raz na 3
miesiące, różne
pochodzenie
Raz na 3
miesiące, różne
pochodzenie
Każda partia

lokalnie używanych pestycydów
lokalnych przepisów prawa dotyczących
pestycydów
zawiadomieniach RASFF
Innych własciwych informacjach

Limit odrzucenia jak w dokumencie GMP+ BA1

Limit odrzucenia jak w dokumencie GMP+ BA1

Suma dioksyn i
Limit odrzucenia jak w dokumencie GMP+ BA1
diokynopodobnych
PCB’s
Węglowodory olejów
Limit odrzucenia jak w dokumencie GMP+ BA1
mineralnych (C10-C40)
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji Certyfikującej
Zawiadomienie GMP+
International

Tak
Tak, przed rozpoczęciem stosowania tej procedury, poprzez ten LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za każdym razem,
gdy ta procedura gatepkeepera jest stosowana dla nowej kombinacji
producenta i produktu.
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4.3.6

Zakup materiału paszowego pochodzenia mineralnego

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego nie mogą być kupowane w oparciu o
procedurę gatekeepera. Specjalna procedura zostanie opracowana. W
międzyczasie firmy certyfikowane GMP+ mogą korzystać z wyłączenia.
4.3.7

Zakup ziół i przypraw

4.3.7.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Zioła i przyprawy
•

Powinny być zatwierdzone do użycia w paszach
- w przypadku gdy gatekeeper jest producentem: w
kraju, w którym gatekeeper ma siedzibę
- w przypadku gdy gatekeeper jest firmą handlową: w
kraju, w którym produkt jest wprowadzany na rynek.

•

Jeśli zostały wyprodukowane w ramach systemu
uznawanego przez GFSI, takie zioła i przyprawy mogą być
uważane za produkty spożywcze i nie wchodzą w zakres
niniejszej procedury.

Pochodzenie

Wszystkie kraje

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel.

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjalne
Ocena dostawcy

Zapisy danych

a) Ocena zagrożeń

Tak

b) Audyt u dostawcy

Zalecany

c) Pobieranie prób

Każda partia
Definicja partii patrz GMP+ A2.

d) Badania

Patrz poniżej

Gatekeeper musi rejestrować:
• nazwę i dane adresowe plantatora/skupującego, od
którego kupowany jest product.
• kupowane partie ziół lub przypraw
• wyniki analiz
Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.
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Uwaga: (część) powyższych informacji może nie być dostępna
w każdym przypadku. W ramach stosowania zasad HACCP
taki brak informacji może skutkować zwiększeniem środków
kontroli i monitoringu.
Pobieranie prób i badania
Badania
W każdym przypadku próby muszą być badane na parametry i z częstotliwością, które podano
poniżej. Jeśli analiza zagrożeń wykaże, że należy zbadać inne parametry, powinny one również
zostać zbadane.
Parametr

Uwagi

Pozostałości pestycydów

Sprawdzanie przesiewowe pestycydów
Sprawdzanie przesiewowe musi być oparte na informacjach
dotyczących:
• lokalnie używanych pestycydów
• lokalnych przepisów prawa odnośnie stosowanych
pestycydów
• powiadomień RASFF
• Innych właściwych informacjach

Mykotoksyny:
• Aflatoksyna B1
• Ochratoksyna A (OTA)

Obowiązkowo jedynie dla materiałów paszowych składających
sie z korzeni, kłączy i bulw.

Metale ciężkie:
• Arsen
• Ołów
• Rtęć
• Kadm
• Fluor
Dioksyny
Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB’s
ndl PCB
PAH’s

W przypadku, gdy produkt nie jest suszony lub w przypadku,
gdy gatekeeper ma udokumentowane dowody, że w procesie
suszenia:
• nie występowało spalanie, lub
• używano gazu ziemnego, lub
• stosowano suszenie niebezpośrednie
wówczas 100% monitoring może być zmniejszony (zgodnie z
zasadami HACCP określonymi w standardzie GMP+).

Salmonella
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji
Certyfikujacej

Tak

Zawiadomienie GMP+ International

Tak, przez rozpoczęciem stosowania tej procedury, poprzez
ten LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za każdym
razem, gdy ta procedura gatepkeepera jest stosowana dla
nowej kombinacji producenta i produktu.
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4.3.8

Zakup przetworzonych materiałów paszowych

4.3.8.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Pochodzenie

Przetworzone materiały paszowe
• nie objęte jedną z pozostałych procedur dla zakupu
przetworzonych materiałów paszowych
• nie będące pochodzenia mineralnego (patrz 4.3.6)
Uwaga:
• Materiał paszowy musi być zarejestrowany na liście GMP+
Product List
• Materiały paszowe, o których mowa w punkcie 4.2, nie
mogą być kupowane w oparciu o tę procedurę
gatekeepera.
Przetworzone materiały paszowe są wyprodukowane poza krajami
wymienionymi poniżej
oraz
gdy pomiędzy producentem, a gatekeeperem jest firma handlowa –
ta firma handlowa ma siedzibę poza krajami wymienionymi poniżej,
chyba że sprzedaż jest na warunkach FOB.
Kraj
Austria
Belgia
Niemcy
Luksembourg
Niderlandy
Wielka Brytania

Gatekeeping nie jest dozowolony dla:
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe

Argentyna
Brazylia
Indonezja
Malezja
Pakistan
Peru

Śruty z nasion oleistych
Śruty z nasion oleistych i pulpa cytrusowa
Makuchy z rdzenia palmy
Makuchy z rdzenia palmy
Melasa
Mączka rybna

Uwaga: Na podstawie corocznej oceny sytuacji, niektóre kraje (lub
kombinacje produkt-kraj) mogą być dodawane do tej listy. Jeśli
zapada decyzja o dodaniu jakiegoś kraju (lub kombinacji produktkraj) do listy, będzie to ogłoszone z dużym wyprzedzeniem.
Wymienione dalej kraje zostaną ocenione w 2020 roku, z zamiarem
dodania ich do listy krajów, w których gatekeeping nie jest możliwy
Kraj
Polska
Francja
Włochy
Hiszpania

Przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
Wszystkie przetworzone materiały paszowe
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Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel

Stosowana do

Gatekeeper musi dokonać jasnego wyboru pomiędzy dwoma
opcjami:
1. Stosowana bez limitu czasowego z badaniem każdej partii na
ustaloną listę parametrów
lub
2. Stosowana przez 1,5 roku, z możliwością monitoringu opartego
na zasadach HACCP. W takim przypadku obowiązują poniższe
kolejne warunki:
-

-

Podany okres czasu jest przeznaczony na uzyskanie przez
producenta certyfikacji GMP+ lub równoważnej. Muszą być
na to wyraźne dowody.
Jedynie wtedy, gdy przepływ produktu jest utrzymywany w
separacji zaczynając od nieceryfikowanego producenta, aż
do dostawy (‘łańcuch zamknięty’).

Uwaga: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn po 18 miesiącach producent
nie jest certyfikowany, musi by stosowany monitoring dla każdej
partii.

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Warunki specjane
Ocena dostawcy

Zapisy danych

a) Ocena zagrożeń

Tak

b) Audyt u dostawcy

Zalecany

c) Pobieranie prób

Każda partia
Definicja partii patrz GMP+ A2

d) Badania

Patrz Załącznik 1

Gatekeeper musi rejestrować:
•
•
•
•
•

surowce, metody produkcji, przebieg procesów i
środowisko, z którego pochodzi pasza, aby umożliwić
dokonanie pełnej oceny ryzyka dla każdej paszy.
nazwę i dane adresowe producenta
kupowany materiał paszowy
wyniki analizy
inne właściwe informacje

Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania tego protokołu
muszą być dokumentowane. Muszą one być dostępne dla audytora
oraz – na żądanie – dla GMP+ International.
Uwaga: (część) powyższych informacji może nie zawsze być
dostępna. W ramach stosowania zasad HACCP taki brak informacji
może skutkować zwiększeniem środków kontroli i monitoringu.
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Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie
Organizacji Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie
GMP+ International

Tak, przed rozpoczączęciem stosowania tej procedury, poprzez ten
LINK (opcji 1)
Zanim gatekeeper zacznie korzystać z opcji 2, musi zawiadomić
GMP+ International za pomocą specjalnego formularza (LINK).
Zatwierdzenie jest częścią procedury zawiadamiania. Więcej
szczegółów o procedurze patrz lista FAQ.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za każdym
razem, gdy ta procedura gatepkeepera jest stosowana dla nowej
kombinacji producenta i produktu.
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4.3.8.2 Załącznik 1 Badania
• Każda próba będzie w każdym przypadku zbadana na parametry podane poniżej. Jeśli analiza zagrożeń wykaże, że jakieś inne
parametry wymagają uwagi, wówczas te parametry powinny również być zbadane.
Uwaga: jako pomoc w zaklasyfikowaniu jakiegoś materiału paszowego w prawidłowej kategorii, możecie wykorzystać ten dokument
•

Tam, gdzie w tabeli nie podano informacji odnośnie parametrów, gatekeeper musi sam określić parametry podlegające analizie dla każdej
partii, na podstawie analizy zagrożeń. Gatekeeper musi przekazać poprzez ten LINK plan monitoringu do GMP+ International celem
zatwierdzenia, zanim rozpocznie stosowanie procedury gatekeepera.
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Kwas cyjanowodorowy
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X
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Dioksyny
DL PCB’ s
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(As,Cd,Pb,H
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Xb

T2/HT2

X

OTA

X

Fumonizyny

ZEA

Xb

DON

X

Aflatoksyna
B1

Kategoria materiału
paszowego
Produkty i produkty
uboczne zbóż łącznie z
produkcją skrobi
Produkty uboczne z
produkcji skrobi
ziemniaczanej
Produkty uboczne z nasion
oleistych, owoców
oleistych, zakładów
dostarczających olej
(śruty, makuchy)
Produkty uboczne z
produkcji cukru
Produkty uboczne z
produkcji piwa (drożdże,
piwo paszowe)
Produkty uboczne ze
słodowania (kiełki
słodowe, słód) łącznie z
ziarnem browarnianym i
DDGS
Produkty uboczne z
produkcji mleka i jaj

Pozostałości
pestycydów

Zagrożenie
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xn

X

X

Xj

X

X

X

X

X

X

Xi

Xi
Xk

X

Xn

Xl

a Jedynie dla owsa i produktów z owsa

f Dla produktów wysokobiałkowych

k Tylko dla tłuszczów stałych

b Jedynie dla kukurydzy i produktów z kukurydzy

g Dla drożdży, gdy proces produkcyjny jest nieznany

l Tylko dla ryb i krewetek z krajów spoza UE

c Jedynie dla siemienia lnianego

h Dla produktów z jaj i produktów zawierających tłuszcz

m Tylko dla tłuszczu zwierzęcego, wymóg prawny

d Jeśli suszone

i Tylko dla migdałów i moreli

n Tylko dla gliceryny

e Jeśli dostarczane bezpośrednio do farmera

j Tylko dla olejów roślinnych i gliceryny
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Produkty uboczne z
przetwórstwa owoców
Tłuszcze, oleje (łącznie z
tłuszczami zwierzęcymi) i
gliceryna, z wyjątkiem
produktów wymienionych
w par. 4.2
Ryby, zwierzęta morskie i
ich produkty uboczne

Aflatoksyna
B1

Kategoria materiału
paszowego
Rośliny strączkowe, ich
produkty i produkty
uboczne
Mączka z suszu trawy

Pozostałości
pestycydów

Zagrożenie

Xm

4.3.9

Zakup pasz do testów paszowych

4.3.9.1 Informacje ogólne
Zakres stosowania
Produkt paszowy

Pasza do testów paszowych

Zwracamy uwagę, że niniejsza procedura nie
odnosi się do konkretnego produktu paszowego,
lecz do celu, dla którego produkt paszowy jest
kupowany.
Pochodzenie

Wszystkie kraje

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Wymogi specjalne

Jeśli jakieś materiały paszowe są przedmiotem testów,
nie muszą być uwzględnione na liście FSP.
Jeśli przetwarzane są niezarejestrowane weterynaryjne
środki lecznicze lub niezatwierdzone dodatki, gatekeeper
musi
- mieć zgodę właściwych władz
- zapewnić, że produkowana pasza testowa nie
spowoduje niepożądanego zanieczyszczenia
paszy GMP+
- zapewnić, że pozostałości (wynikające z
pozostałości poprodukcyjnych) nie przekroczą
limitu GMP+ (max. 1 ppm).

Ocena dostawcy

Zapisy danych

a) Ocena zagrożeń

Tak

b) Audyt u dostawcy

Zalecany

c) Pobieranie prób

Każda partia
Definicja partii patrz GMP+
A2

d) Badania

Based on HACCP

Gatekeeper musi rejestrować:
• surowce, metody produkcji, przebieg procesów i
środowisko, z którego pochodzi pasza, aby
umożliwić dokonanie pełnej oceny ryzyka dla
każdej paszy.
• nazwę i dane adresowe producenta
• kupowany materiał paszowy
• wyniki analizy
• inne właściwe informacje

Minimalne Wymogi dla Zakupów - BA 10

Dane i inna dokumentacja dotycząca stosowania tego
protokołu muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.
Uwaga: (część) powyższych informacji może nie zawsze
być dostępna. W ramach stosowania zasad HACCP taki
brak informacji może skutkować zwiększeniem środków
kontroli i monitoringu.
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji
Certyfikującej
Zawiadomienie GMP+ International

Tak
Tak, przed rozpoczęciem stosowania procedury,
poprzez ten LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za
każdym razem, gdy ta procedura gatepkeepera jest
stosowana dla nowej kombinacji producenta i produktu.
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4.4
4.4.1

Usługi paszowe
Zakup usługi transportu drogowego

Zakres stosowania
Usługa paszowa

Pochodzenie

•
•

Transport drogowy luzem
Transport drogowy roślinnych produktów
spożywczych w ładowniach “Tylko dla produktów
spożywczych”

Możliwa do stosowania dla transportu drogowego poza
niżej wymienionymi krajami
• Austria
• Belgia
• Republika Czeska
• Niemcy
• Francja
• Polska
• Niderlandy
• Wielka Brytania
Niniejsza procedura gatekeepera może być również
stosowana dla transportu drogowego w każdym kraju w
następujących przypadkach:
• W trakcie zbiorów w okresie 90 dni (które nie
muszą być kolejnymi dniami), dla transportu
nieprzetworzonych produktów rolnych
bezpośrednio od plantatora.
• Transportu siana/słomy ciężarówkami
platformami/z plandekami
• Transportu roślinnych roduktów spożywczych w
ładowniach “Tylko dla produktów spożywczych”.

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ mająca zakres produkcja lub
handel

Stosowana do
Wymogi dla gateekeepera

Brak limitu czasowego

Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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Wymogi specjalne

Ocena dostawcy

Gatekeeper musi:
1. mieć umowę o zabezpieczeniu jakości /
bezpieczeństwa pasz z przewoźnikiem
niecertyfikowanym;
2. mieć, jeśli dotyczy, umowę na transport siana i słomy,
Patrz przykład w GMP+ D2.6 Guidance documents for
specific GMP+ application. Informacja taka może być
również umieszczona w liście CMR. Jeśli miejscem
dostawy jest inna firma certyfikowana GMP+, taka
umowa nie jest konieczna;
3. ustanowić, że firma transportowa musi stosować się do
wszystkich określonych prawem obowiązków
związanych z paszami 4;
4. uzyskać informacje odnośnie:
• przynajmniej 3 ostatnich ładunków
poprzedzających
• programów czyszczenia przeprowadzonych po tych
ładunkach
• transportu jakichkolwiek ładunków zabronionych;
5. dostarczyć instrukcje odnośnie:
• czyszczenia i/lub dezynfekcji zgodnie z IDTF oraz
kontroli wizualnej
• postępowania z ładunkiem nieprawidłowym
• postępowania z ładunkami zabronionymi itd.
6. udzielić instrukcji dotyczącej zapisów danych dla
śledzenia drogi produktu
7. sprawdzić stosowanie się do warunków umowy.
Takie sprawdzenie jest dokonywane poprzez kontrolę
początkową oraz kontrole okresowe przeprowadzane
przez kontrolera załadunku5.
Jeśli przewożone były ładunki zabronione, należy
przeprowadzić procedurę zwolnienia. Patrz dział
Procedury na stronie internetowej IDTF.
Ponadto, gdy korzysta się z ładowni “Tylko dla produktów
spożywczych” przy transporcie roślinnych produktów
spożywczych6 do użycia w paszach, muszą one być
oznakowane w sposób wyraźny i trwały. Ładownie „Tylko
dla produktów spożywczych” muszą być objęte certyfikacją
HACCP przewoźnika.
a) Analiza zagrożeń
Tak

c) Pobieranie prób

Tak, kontrola początkowa
i kontrole okresowe
Nie dotyczy

d) Badania

Nie dotyczy

b) Audyt u dostawcy

Zapisy danych

Gatekeeper musi rejestrować:

Dla krajów członkowskich Unii Europejskiej istnieje, na przykład, obowiązek rejestracji zgodnie z
Rozp. (WE) 183/2005.
5 Definicja kontrolera załadunku - patrz GMP+ A2
6 Roślinne produkty spożywcze to wszelkie roślinne “substancje i produkty, przetworzone, częściowo
przetworzone lub nieprzetworzone, które sa przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których
spożycia przez ludzi można się spodziewać (Rozp. (WE) Nr 178/2002). Nie obejmuje to produktów
przemysłu spożywczego.
4
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•
•
•
•
•
•

nazwę, adres i siedziby wszystkich
zabezpieczanych przez niego przewoźników.
indywidualną identyfikację zabezpieczanych
ładowni (numery rejstracyjne itp.)
umowę o zabezpieczeniu jakości
umowę o transporcie siana i słomy
instrukcje dla odpowiedzialnego personelu
raport z kontroli początkowej i raporty z kontroli
okresowych

Dane i dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International.
Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+ International

Tak, przed rozpoczęciem stosowania procedury, poprzez
ten LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za
każdym razem, gdy stosuje się tę procedurę gatekeepera w
innym kraju.
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4.4.2

Zakup usługi transportu śródlądowymi drogami wodnymi

Zakres stosowania
Usługa paszowa

Transport luzem śródlądowymi drogami wodnymi

Pochodzenie

Stosowana dla transportu śródlądowymi drogami wodnym poza
krajami wymienionymi poniżej:
• Austria
• Belgia
• Republika Czeska
• Niemcy
• Francja
• Polska
• Niderlandy

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ mająca przynajmniej zakres
Frachtowanie w transporcie śródlądowymi drogami wodnymi

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi da gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Wymogi specjalne

Gatekeeper musi:
1. mieć umowę o zabezpieczeniu jakości/ bezpieczeństwa
pasz z właścicielem barki niecertyfikowanej
2. ustanowić, że barka spełnia wszystkie określone prawem
wymogi związane z paszami7
3. uzyskać informacje odnośnie:
• przynajmniej 3 ostatnich ładunków poprzedzających
• zabiegów czyszczenie wykonanych po tych
ładunkach
• transportu jakichkolwiek ładunków zabronionych
4. dostarczyć instrukcje dotyczące:
• czyszczenia i/lub dezynfekcji zgodnie z GMP+ B4.3
Transport Żeglugą Przybrzeżną i Śródlądowymi
Drogami Wodnymi,
• przechowywania danych dla śledzenia drogi
produktu
• postępowania z ładunkiem nieprawidłowym
• postępowania z ładunkami zabronionymi itd.
5. sprawdzić zgodność z umowami poprzez kontrolę
początkową i kontrole okresowe przeprowadzane przez
audytorów / inspektorów GMP+, zatwierdzonych dla zakresu
Frachtowanie transportu żeglugą przybrzeżną i
śródlądowymi drogami wodnymi. Jeśli przewożony był
ładunek zabroniony, należy przeprowadzić procedurę
zwolnienia dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi.

krajów członkowskich Unii Europejskiej istnieje, na przykład, obowiązek rejestracji zgodnie z
Rozp. (WE) 183/2005.
7Dla
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Patrz GMP+ B4.3 Transport Żeglugą Przybrzeżną i
Śródlądowymi Drogami Wodnym.
6. przed każdym ładunkiem paszy zorganizować kontrolę
ładowni (LCI) przez Organizację Kontrolną (CO) zgodnie z
wymogami GMP+ z GMP+ B4.3.
Definicja CO (Organizacji Kontrolnej) patrz GMP+ A2.
Ocena dostawcy

Zapisy danych

a) Ocena zagrożeń

Tak

b) Audyt u dostawcy

Tak, w formie kontroli początkowej

c) Pobieranie prób

Nie dotyczy

d) Badania

Nie dotyczy

Gatekeeper musi rejestrować:
• nazwę, adres i siedziby właścicieli zabezpieczanych
przez niego barek
• indywidualną indentyfikację zabezpieczanych barek
• umowę o zabezpieczeniu jakości
• instrukcje dla odpowiedzialnego personelu
• raport z kontroli początkowej
• raporty LCI
Dane i dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej procedury
muszą być dokumentowane. Muszą one być dostępne dla
audytora oraz – na żądanie – dla GMP+ International

Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+
International

Tak, przed rozpoczęciem stosowania procedury, poprzez ten
LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za każdym
razem, gdy stosuje się tę procedurę gatekeepera w innym kraju.
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4.4.3

Zakup usługi przechowywania i przeładunków

Zakres stosowania
Usługa paszowa
Pochodzenie

Przechowywanie i przeładunki
Stosowana dla przechowywania i przeładunków poza niżej
wymienionymi krajami:
• Austria
• Belgia
• Niemcy
• Luksembourg
• Niderlandy
• Wielka Brytania
Niniejsza procedura gatekeepera może być stosowana we
wszystkich krajach w następujących przypadkach:
• Przechowywanie nieprzetworzonych produktów
rolnych luzem u plantatora bezpośrednio po zbiorach
• Czasowe (do następnych zbiorów) przechowywanie
podstawowych produktów roślinnych zakiszonych
bezpośrednio po zbiorach.
• Czasowe (mniej niż 6 kolejnych miesięcy)
przechowywanie luzem lub przeładunki podstawowych
roślinnych produktów rolnych bezpośrednio po
zbiorach.
• Przechowywanie i przeładunki pasz pakowanych.

Stosowana przez

Firma certyfikowana GMP+ w zakresie produkcja lub handel

Stosowana do

Brak limitu czasowego

Wymogi dla gatekeepera
Ogólne

Patrz rozdział Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Wymogi specjalne

Gatekeeper musi:
1. mieć umowę o zabezpieczeniu jakości / bezpieczeństwa
pasz z niecertyfikowaną firmą przechowalniczą i
przeładunkową.
2. ustanowić, że firma przechowalnicza i przeładunkowa
spełnia wszystkie ustalone prawem wymogi związane z
paszami8
3. dostarczyć instrukcje odnośnie wszystkich właściwych
wymogów (higiena, zapisy danych dla śledzenia drogi
produktu, kontrola szkodników, działania w przypadku
wykrycia nieprawidłowego produktu paszowego itd.)
4. sprawdzić zgodność z warunkami umowy w trakcie
audytu u dostawcy.

Ocena dostawcy

a) Ocena zagrożeń

Tak

Dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, na przykład, istnieje obowiązek rejestracji zgodniez
Rozp. (UE 183/2005.
8
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b) Audyt u dostawcy

Zapisy danych

c) Pobieranie prób

Tak, w formie kontroli
początkowej a następnie kontroli
okresowych w oparciu o ocenę
ryzyka.
Nie dotyczy

d) Badania

Nie dotyczy

Gatekeeper musi rejestrować:
• nazwę, adres i siedziby wszystkich zabezpieczanych przez
niego lokalizacji przechowalniczych i przeładunkowych
• umowę o zabezpieczeniu jakości
• instrukcje dla odpowiedzialnego personelu
• raport z audytu u dostawcy
Dane i dokumentacja dotycząca stosowania niniejszej
procedury muszą być dokumentowane. Muszą one być
dostępne dla audytora oraz – na żądanie – dla GMP+
International

Zawiadamianie o stosowaniu niniejszej procedury
Zawiadomienie Organizacji Certyfikującej

Tak

Zawiadomienie GMP+
International

Tak, przed rozpoczęciem stosowania procedury, poprzez ten
LINK.
Wymagane jest zawiadamianie GMP+ International za każdym
razem, gdy stosuje się tę procedurę gatekeepera w innym
kraju.
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4.5

Specjalne opcje gatekeepera

Firma paszowa kupuje oprócz pasz i usług paszowych, dla których ustalono
wymogi gatekeepningu w poprzednich rozdziałach, także wiele innych produktów i
usług. Przykładowo: dodatki do kiszonek, smary, leki do pasz, usługi czyszczenia
silosów itp. Więcej informacji - patrz D.3.5 Gdzie zaczyna się certyfikacja GMP+
FSA?
Zakupy tych produktów i usług muszą opierać się na wynikach analizy zagrożeń.
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