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Introduktion
Denne liste over spørgsmål og svar (Q&A) indeholder information om, hvordan den nye
GMP+ BA10 Minimumskrav til indkøb skal anvendes. GMP+ BA10 indeholder de indkøbskrav,
som deltagerne i GMP+ Feed Certification scheme, skal overholde.
Der er blevet udarbejdet en ny GMP+ BA10, fordi en række af indkøbskravene er blevet
harmoniseret med andre europæiske fodersikkerhedsordninger.
•

Der er ikke sket væsentlige ændringer, hvad angår accepten af certifikater fra andre
ordninger, som vi har indgået en ligestillingsaftale med.

•

De vigtigste ændringer omhandler indkøb af foderingredienser via gatekeeperprotokoller. Tre nye gatekeeper-protokoller er blevet tilføjet, og der er sket mindre
ændringer i indholdet i nogle af de eksisterende protokoller.

November 2020:
Baseret på spørgsmål og feedback fra GMP+ fællesskabet er denne FAQ justeret for at afklare
bestemte dele af protokollerne i forventning om en ny version af GMP+ BA10 dokumentet.
De nyligt tilføjede spørgsmål og tilføjelser er markeret med gråt.
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1.

Generelle spørgsmål BA10

1.1.

Hvorfor er indkøbskravene blevet justeret i samråd med andre
ordninger?

Vores grundlæggende princip er, at vi stræber efter at opnå en ensartet platform baseret på
certificerede kæder. For at opnå dette blev det besluttet at harmonisere indkøbskravene
mellem de forskellige ordninger.

1.2.

Hvilke ordninger har GMP+ International samarbejdet med?

Vi har samarbejdet med Ovocom, AIC, QS, EFISC-GTP, OQUALIM og pastus+.

1.3.

Fra hvilke OQUALIM-certificerede virksomheder kan jeg indkøbe
foder?

Fra 1. januar 2020 er det kun tilladt at indkøbe foder fra OQUALIM-certificerede virksomheder
med anvendelsesområdet "RCNA International". En oversigt over disse virksomheder findes
på OQUALIM's website.

1.4.

Hvordan skal jeg læse tabel 3.9 med kravene gældende for
indkøb af ydelser ?

Tabel 3.9 viser indkøb af et bestemt procestrin, f.eks. opsækning af foderblandinger eller
tørring af et fodermiddel (underleverandør). Det kan også være en række procestrin, f.eks.
hele fremstillingen af en foderblanding. Hvis du ønsker at lade en anden virksomhed udføre
dette arbejde, f.eks. fordi virksomheden er meget kompetent, skal virksomheden være
certificeret. Så du indkøber med andre ord disse procestrin hos den pågældende virksomhed.

1.5.

Skal alle analyseresultater indtastes i GMP+ Monitoring database?

Ja, medmindre andet er angivet i gatekeeper-protokollen.
Bemærk: Resultaterne behandles anonymt. Resultaterne giver os indsigt i, hvordan gatekeeperprotokollerne anvendes. På baggrund heraf kan vi sammen med andre ordninger evaluere og
justere protokollerne, hvis det er nødvendigt.

1.6.

Er der fastlagt en overgangsperiode?

Ja. Hele 2020 er et overgangsår. Det er kun de nye indkøbskrav, der træder i kraft fra 1. januar
2021. Du kan selvfølgelig også begynde at anvende dem tidligere.
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1.7.

Jeg bruger et Landenotat. Er jeg forpligtet til at bruge de nye
indkøbskrav fra BA10?

Nej, det er du ikke forpligtet til. Men med indførslen af de nye indkøbskrav er overlapningen
med Landenotaterne steget betydeligt. En kombination er ikke tilladt.
Som virksomhed skal du foretage et valg:
- enten vælger du at overholde kravene i Landenotatet,
eller
- også vælger du at overholde kravene i BA10.

1.8.

Hvad forstås der med 'en certificeret virksomhed’ og med 'en
ikke-certificeret virksomhed’?

Med en 'certificeret virksomhed’ forstås en virksomhed som er certificeret i henhold til GMP+
FC-ordning eller en anden, godkendt fodersikkerhedsordning. For en komplet liste over
godkendte fodersikkerhedsordninger, se dokumentet GMP+ BA10.
Med en 'ikke-certificeret virksomhed’ forstås en virksomhed - som ikke er certificeret
overhovedet eller er certificeret af en ikke-accepteret fodersikkerhedsordning. F.eks. en
fodersikkerhedscertificeringsordning (f.eks. BRC).
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2.

Ændringer af gatekeeper-protokollerne

I det følgende beskriver vi ændringerne i de eksisterende gatekeeper-protokoller og forklarer
indholdet af de nye gatekeeper-protokoller.

2.1.

Skal jeg underrette GMP+ International, hvis jeg anvender en
gatekeeper-protokol?

Ja, medmindre andet er angivet i gatekeeper-protokollen. Det drejer sig om en digital
underretning. Vi returnerer en standardkvittering for modtagelsen. Når du modtaget
kvitteringen, kan du straks begynde at bruge protokollen.
Bemærk venligst: Underretningen vedrørende protokollen for forarbejdede fodermidler er en
undtagelse. I dette tilfælde vurderer vi underretningen. Du kan først begynde at bruge
protokollen, når din underretning er blevet godkendt.

2.2.

Skal jeg underrette GMP+ International hver gang, jeg bruger en
gatekeeper-protokol?

Ja, medmindre andet er angivet i gatekeeper-protokollen. Hvis du overvejer at anvende en ny
kombination af produkt og land eller produkt og producent, så skal den pågældende
kombination tjekkes omhyggeligt i gatekeeper-protokollen.
Eksempler på kombination af produkt og land:
- Hvis du kun indkøber majs fra Rumænien (GMP+ BA10, 4.3.2), skal du foretage én
underretning. Hvis du også ønsker at indkøbe majs fra Serbien, skal du foretage endnu
en underretning.
Eksempler på kombination af produkt og producent:
- Hvis du indkøber solsikkekager fra producent X fra Ukraine (GMP+ BA10, 4.3.8), skal
du foretage en underretning én gang i den første batch. Hvis du også indkøber
solsikkekager fra producent Y fra Ukraine, skal du også foretage en underretning
herom.

2.3.

Skal jeg underrette om, når jeg ophører med at bruge en
gatekeeper-protokol?

Nej, du behøver ikke at underrette om, når du ophører med at bruge en gatekeeper-protokol.
Vi anbefaler dig at registrere det omhyggeligt i dit egen system, når du ophører med at bruge
en protokol, for at have tydelig dokumentation for den nøjagtige periode for gatekeeping.
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2.4.

Skal jeg informere mit Certificeringsorgan, hvis jeg bruger en
gatekeeper-protokol?

Ja, du skal selv informere dit Certificeringsorgan (CO). Spørg CO, hvordan du foretager
underretningen. GMP+ International sender med jævne mellemrum en oversigt over
underretninger til certificeringsorganerne.

2.5.

Kan jeg bruge gatekeeper-protokolle(-n/erne) til køb fra en
certificeret virksomhed?

Nej, du kan ikke fungere som gatekeeper for indkøb af foderprodukter (f.eks. fodermidler)
eller foderydelser (f.eks. transport eller oplagring) fra en certificeret virksomhed1. Dette
betyder, at du for eksempel ikke kan bruge gatekeeper-protokollen til indkøb af
foderprodukter eller tjenesteydelser som en anden GMP+ certificeret virksomhed har
udelukket fra sin GMP+ certificering. Den GMP+ certificerede virksomhed skal sørge for at
disse produkter eller serviceydelser falder under anvendelsesområdet for virksomhedens egen
certificering.
Der er to undtagelser fra denne betingelse
- Protokol 4.3.2 ‘Indkøb af uforarbejdet korn, (olieholdige)frø og bælgplanter: Denne
protokol giver dig mulighed for at indkøbe ikke-sikrede korn, (olieholdige)frø og
bælgplanter fra en anden GMP+ certificeret virksomhed, når denne GMP+ certificeret
virksomhed sælger disse produkter til dig på FOB-betingelser.
- Protokol 4.3.8 ‘Indkøb af forarbejdede fodermidler’. I nogle situationer, er der en
forhandler mellem dig som gatekeeper og den ikke-certificerede producent. Denne
forhandlers GMP+ status betyder ikke noget, hvis denne forhandler sælger på FOBbetingelser til dig

Se i spørgsmål 1.8 ovenfor, hvad der forstås med 'certificeret virksomhed'

1
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3.

Gatekeeper-protokol(-ler)

3.1.

Oversigt

Gatekeeper-protokoller
4.3.1 - Indkøb af uforarbejdede
landbrugsprodukter fra avler til brug
i eller som foder) (herunder hø og
halm)
4.3.2 - Indkøb af uforarbejdet korn,
(olieholdige) frø og bælgplanter fra
en indsamlerkæde til brug i foder
Indkøb af fodertilsætningsstoffer

Indkøb af (tidligere) fødevarer

Nye/ændrede protokoller

Ændringer
Nej

Ja, se 3.2

4.3.3 - Indkøb af
fodertilsætningsstoffer,
fødevarer, farmaceutiske
produkter
4.3.4 - Indkøb af tidligere
fødevarer

4.3.5 - Indkøb af palmeolie

Ja, se 3.3

Ja, se 3.4
Nej

4.3.7 - Indkøb af krydderurter
og krydderier
4.3.8 - Indkøb af (andre)
forarbejdede fodermidler
4.3.9 - Indkøb af foder til
foderafprøvning

Ja, se 3,5
Ja, se 3.6
Ja, se 3.7

4.4.1 Indkøb af vejtransport

Ja, se 3.8

4.4.2 Indkøb af transport ad
indenlandske vandveje

Ja, se 3.9

4.4.3. Indkøb af oplagring og
omladning

Ja, se 3.10
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3.2.

Indkøb af uforarbejdet korn, (olieholdige) frø og bælgplanter fra
en indsamlerkæde til brug i foder

Hvad er blevet ændret?
1. I de nye krav er det kun relevant, hvor det/de uforarbejdede korn, (olieholdige) frø og
bælgplanter er dyrket, og ikke hvor indsamleren er beliggende.
2. Hver batch skal nu analyseres for salmonella og tungmetaller. Dette er blevet fastlagt i
samråd med andre ordninger, hvilket gør det muligt for GMP+ deltagerne at anvende
denne protokol før levering af uforarbejdet korn, (olieholdige) frø og bælgplanter til andre
ordninger. Behovet for 100 % analyse for salmonella i disse råprodukter vil dog blive
revurderet i løbet af 2020.
Detaljerede oplysninger
1. Prøveudtagning ved oplagring. Det er muligt at udtage en prøve fra en oplagret batch.
Denne batch skal holdes adskilt på oplagringsstedet, indtil prøven er udtaget og
analyseret og batchen frigivet. Du kan derefter levere batchen direkte til den endelige
modtager. Eksempel på prøveudtagning fra oplagret batch:
- Lad os sige, at du ønsker at transportere batchen med lastbil fra oplagringsstedet. Da
der allerede er blevet udtaget prøver af batchen, som er blevet analyseret, og batchen
er blevet frigivet (GMP+ sikret) på oplagringsstedet, er du ikke forpligtet til også at
analysere hver 20. lastbil. Dette gælder også, hvis du leverer til flere modtagere.
- Lad os sige, at du gerne vil oplagre flere mindre leverancer som én samlet batch. Så
skal du sørge for at holde batchen adskilt, indtil prøven er udtaget og analyseret og
batchen frigivet. Du kan nu bruge batchen til produktion af GMP+ foder.
2. Hvis du modtager korn eller olieholdige frø med lastbil fra forskellige (ikke-sikrede)
oprindelser, skal du udtage prøver fra hver lastbil. Hver 20. prøve skal analyseres,
medmindre du kan lagre læssene og betragte dem som én samlet batch og udtage prøver
herfra (se punkt 1).
3. Analysering for pesticider på grundlag af en risikoanalyse. Når det er sikkert, at visse
pesticider ikke er blevet anvendt eller ikke anvendes under dyrkning, behøver du ikke at
analysere for dem.

3.3.

Indkøb af fodertilsætningsstoffer, fødevarer, farmaceutiske
produkter

Ved brug af denne protokol kan tilsætningsstoffer, fødevarer og farmaceutiske produkter
indkøbes over hele verden. Det er nødvendigt, at du selv foretager en HACCP-undersøgelse
og baserer foranstaltninger, kontroller og inspektioner herpå.

Version DA: 1. januari 2021

10/19

GMP+ BA10 Minimumskrav til indkøb - D 3.24
Hvad er blevet ændret?
1. Anvendelsesområdet for denne protokol er blevet udvidet. Ud over at kunne indkøbe
tilsætningsstoffer kan du nu også indkøbe fødevarer og farmaceutiske produkter.
Tidligere blev fødevarer indkøbt gennem 'protokollen for indkøb af (tidligere) fødevarer'.
Bemærk:
a) Fødevarer er produkter, som er helt eller delvist forarbejdet eller uforarbejdet, og som er
bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker.
b) Tidligere fødevarer er forarbejdede, delvist forarbejdede eller uforarbejdede produkter,
der er dyrket/fremstillet til konsum, men som ikke er blevet markedsført som fødevarer
af fødevarevirksomheden, og som ikke længere er bestemt til konsum på grund af
fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl.
2. Fødevaretilsætningsstoffer kan indkøbes som fødevarer for så vidt de er fremstillet i
henhold til en GFSI-anerkendt ordning.
Bemærk venligst: når et fødevaretilsætningsstof anvendes i foder, skal det juridisk betragtes
som et fodertilsætningsstof eller et fodermiddel. Det kan have betydning for mærkning,
dosering og anvendelse i foder.
3. Du kan indkøbe mejeriråvarer oprindeligt beregnet til fødevarer på flere måder:
- Mejeriprodukter til brug i foder, der er fremstillet i henhold til Forordning (EU)
Nr. 853/2004. Se tabel 3.4.2 i den nye BA10.
- Mejeriprodukter, der ikke er fremstillet i henhold til 853/2004, men en GFSIgodkendt ordning, kan indkøbes ved brug af denne protokol.
- Mejeriråvarer, der ikke er fremstillet hverken i henhold til GFSI eller Forordning
(EU) Nr. 853/2004, klassificeres som tidligere fødevarer. Se punkt 4.3.4. i den
nye BA10.
4. Alle fodertilsætningsstoffer, der er godkendt som fodertilsætningsstoffer i EU-lande og
lande uden for EU, kan indkøbes.
5. Alle farmaceutiske produkter, der er fremstillet i henhold til den europæiske farmakopé
eller en tilsvarende farmakopé, kan indkøbes. Det er vigtigt, at du kontrollerer, om
produktet er tilladt til brug i foder. Tjek lovgivningen!
3.3.1.

Jeg køber et certificeret fodertilsætningsstof gennem et ikke-certificeret uafhængigt
mellemhandler-salgskontor Hvordan skal der underrettes?
I nogle lande kan GMP+ certificerede virksomheder kun købe fodertilsætningsstoffer, der er
produceret under certificering, gennem et enkelt uafhængigt salgskontor. Dette uafhængige
salgskontor er ofte ikke GMP+ certificeret (endnu). Fodertilsætningsstoffet leveres i
producentens originale emballage.
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Eftersom indkøb og fakturering foregår via et ikke-GMP+ certificeret salgskontor, bliver GMP+
kæden brudt.
I denne situation kan gatekeeper-protokollen for fodertilsætningsstoffer anvendes.
Du bedes udfylde "Gatekeeper protokol underretningsformularen" således:
• Ekstra information: Navn og adresse på salgskontoret.
• Upload producentens GMP+ certifikat (eller tilsvarende).

3.4.

Indkøb af tidligere fødevarer

Hvad er blevet ændret?
1. Anvendelsesområdet for denne protokol er blevet begrænset til kun at omfatte indkøb af
tidligere fødevarer.
2. Witness-auditten, som foretages af certificeringsorganet, er blevet erstattet af en anden
form for tilsyn med kvaliteten af leverandørauditten. Når der anvendes en gatekeeperprotokol, har GMP+ International lov at være til stede under en leverandøraudit. Hvordan
dette skal foregå diskuteres stadig.
3. FSDS'en behøver ikke længere opdateres hvert tredje år. Ifølge kravene skal HACCPdokumentationen (samt anden kvalitetsdokumentation) opdateres, hvis dette er
nødvendigt.
4. Det er nu den certificerede virksomheds ansvar at sikre, at den person, der skal foretage
leverandørauditten, har de rette kvalifikationer.

3.4.1.

Kan I forklare begrænsningerne for at sælge en tidligere fødevare til en anden
virksomhed?
Hos GMP+ foretrækker vi, at den virksomhed der køber en tidligere fødevare, der kræver en
behandling for at blive til foder, selv er i stand til at udføre denne behandling. Eksempler:
udpakning, tørring, rengøring. Denne virksomhed skal have en valideret proces, der er GMP+
certificeret (anvendelsesområde: Produktion af fodermidler).
I nogle tilfælde vil en virksomhed dog ikke kunne udføre denne behandling. Virksomheden
kan da videresælge den tidligere fødevare til en anden virksomhed, der er i stand til at udføre
behandlingen (en producent). Disse begrænsninger for videresalg gælder kun for tidligere
fodermidler, der kræver en særlig behandling for at blive til foder.
Disse begrænsninger gælder ikke, når den tidligere fødevare skal betragtes som foder og kan
fodres til dyrene eller bearbejdes til foder.
Vi har bemærket, at punktet i GMP+ BA10, protokol 4.3.4 læses og fortolkes på forskellige
måder. Hensigten er at afklare dette i den næste version af GMP+ BA10
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3.5.

Indkøb af krydderurter og krydderier

Dette er en ny protokol.
Detaljerede oplysninger
1. Med brug af denne protokol kan du indkøbe krydderurter og krydderier fra enhver
oprindelse. Kontrol af hver batch er påkrævet.
Krydderurterne og krydderierne skal være godkendt til brug i foder;
- hvis gatekeeperen er en producent – i det land, hvor gatekeeperen er beliggende;
- hvis gatekeeperen er en handelsvirksomhed – i det land, hvor produktet sendes på
markedet.
2. Hvis produktionen foregår i henhold til en GFSI-anerkendt ordning, kan disse krydderurter
og krydderier betragtes som fødevarer og uden for denne protokols anvendelsesområde.
3. I Europa er følgende krydderurter og krydderier omfattet:
a. Produkter fra den europæiske fortegnelse over fodermidler (Forordning (EU) Nr.
68/2013) opført i kategori 7.
- 7.3.1 Bark
- 7.4.1 Blomster, tørrede
- 7.7.1 Blade, tørrede
- 7.9.1 Lakrids
- 7.10.1 Mynte
b. Produkter, der ikke er opført i kategori 4 eller 7 i del C i den europæiske fortegnelse
over fodermidler, såsom rødder, jordstængler, knolde eller korn af en grøntsagsart.
Fodermidlet (gulerod eller korn) skal være opført på listen offentliggjort på websitet
www.feedmaterialsregister.eu.
4. Der skal foretages en generisk risikovurdering indeholdt i FSP af alle relevante
krydderurter og krydderier.

3.6.

Indkøb af forarbejdede fodermidler

Dette er en ny protokol.
Detaljerede oplysninger
1. Du kan indkøbe fodermidler ved brug af denne protokol. Det karakteristiske ved disse
produkter er, at de har gennemgået et forarbejdningstrin. Derfor kaldes de for
"forarbejdede produkter". Som eksempler kan nævnes:
- Biprodukter fra formalingsindustrien
- Biprodukter fra oliefrøforarbejdningsindustrien
- Biprodukter fra fremstilling af sukker
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2. Anvendelse er begrænset til specifikke lande.
- Hvad angår andre forarbejdede fodermidler kan du kun indkøbe dem ved brug af
denne gatekeeper-protokol, hvis de er produceret uden for Tyskland, Holland,
Belgien, Luxembourg, UK eller Østrig og kommer fra leverandører beliggende uden
for disse lande.
- En række produkter fra specifikke lande er dog undtaget, se punkt 4.3.8.1
3. Denne protokol kan anvendes på to måder.
- I en tidsubegrænset periode, men med kontrol af hver batch. Kontrol skal udføres i
overensstemmelse med bilag 1 i denne protokol.
- Denne mulighed betyder, at du kan fortsætte med at indkøbe et fodermiddel fra en
bestemt producent i årevis, forudsat at du analyserer hver batch for de definerede
parametre. Du bør ikke nedsætte hyppigheden, og der skal analyseres for alle de
fastlagte parametre hver gang.
- I en begrænset periode (maks. 18 måneder) med kontrol baseret på en risikoanalyse.
Denne 18-måneders periode er beregnet til, at den ikke-certificerede producent kan få
oprettet sit eget kvalitetssikringssystem og få det certificeret. Dette skal kunne
dokumenteres ved en kontrakt, som producenten har indgået med et
certificeringsorgan.
Bemærk: Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du underrette GMP+
International herom, ligesom det er tilfældet med de andre protokoller. I dette tilfælde skal
du dog indsende flere oplysninger:
- Navn og adresse på producenten
- En producents kontrakt med certificeringsorganet
- En dokumenteret kontrolplan
GMP+ International kontrollerer, om de indsendte oplysninger opfylder kravene i
protokollen og vil derefter underrette dig om resultatet. Først da kan du gøre brug af
denne mulighed. Korrekt anvendelse af protokollen verificeres af auditoren.
3.6.1.

Hvad er kravene for at kunne sælge under fob-vilkår under hensyntagen til protokol
4.3.8?
1) Først skal du undersøge om det er tilladt at købe fodermidlet som gatekeeper.
Gatekeeper-protokollen må ikke anvendes til indkøb af specifikke fodermidler-landekombinationer. Se efter denne tabel i protokollen. Du må kun købe dem fra
certificerede virksomheder.
2) Hvis du lovligt kan anvende gatekeeper-protokollen til indkøb af et foderstof (altså et
"tilladt produkt"), vil der måske være en forhandler imellem (som mellemhandler)
Landet, hvor forhandleren bor, er irrelevant, hvis han sælger FOB til dig. Selvom
forhandleren bor i et af de angivne lande, kan du altså stadig anvende protokollen.
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Et eksempel på en situation hvor salg på fob-betingelser er tilladt: En tysk fodervareproducent
køber solsikkeskrå fra Ukraine via en forhandler i Belgien. I dette tilfælde kan forhandleren
sælge produktet på fob-betingelser, fordi solsikkeskrå fra Ukraine er et "tilladt produkt".
Et eksempel på en situation hvor salg på fob-betingelser IKKE er tilladt: En tysk
foderproducent køber soyabønnemel fra Brasilien via en forhandler fra Holland. I dette
tilfælde er der tale om et forbudt produkt - gatekeeping er ikke tilladt. Protokollen kan
overhovedet ikke anvendes.

3.7.

Indkøb af foder til foderafprøvning

Dette er en ny protokol.
Detaljerede oplysninger
1. Du kan anvende denne protokol, hvis du skal foretage en fodertest, f.eks. hvis du skal
teste et nyt fodermiddel. Disse fodermidler kommer ofte ikke fra certificerede
producenter, og nogle gange er de ikke registreret på listen over tilladte produkter
(GMP+ produktlisten). Ved korrekt anvendelse vil det producerede foder have GMP+
status.
2. Det er nødvendigt at kontrollere hver batch, der indkøbes.
3. Hvis det drejer sig om en test med et uregistreret veterinærlægemiddel eller
uautoriseret fodertilsætningsstof, skal der indhentes tilladelse fra den kompetente
myndighed.

3.8.

Indkøb af vejtransport

Hvad er blevet ændret?
Nogle aspekter af denne protokol er blevet præciseret:
1. Elementerne i den skriftlige aftale om transport af hø og halm kan også inkluderes i CMRfragtbrevet med det relevante læs.
2. Kravene til brug af ikke-certificerede lastrum med status ”kun til fødevarer” er nu blevet en
del af denne protokol.
-

Disse lastrum kan anvendes til transport af fødevarer af vegetabilsk oprindelse (f.eks.
vegetabilske fedtstoffer og olier, mel, sukker osv.) til foderstofvirksomheder. GMP+
certificering af transportøren er ikke nødvendig. Lastrummene skal dog være dækket
af en tredjeparts-HACCP-certificering.

-

De almindelige krav i GMP+ FC-ordningen gælder for transport af biprodukter fra
fødevareindustrien (skræller, kager osv.) og fødevarer af animalsk oprindelse.
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Detaljerede oplysninger
Transportvirksomhederne, som er omfattet af denne protokol, er ikke registreret i GMP+
Internationals database over virksomheder. Som modtager af transporten skal du derfor om
nødvendigt spørge den GMP+ certificerede ordregiver om, hvorvidt det pågældende
lastrum/trækenhed er kvalitetssikret af ham.
3.8.1.

Behøver transport af emballerede varer af en ekstern virksomhed at være GMP+
certificeret?
Transport af emballerede varer behøver ikke at blive indkøbt fra et GMP+ certificeret
transportfirma. Dette er angivet i noten i kapitel 3.6 af GMP+ BA10.
Det betyder, at en GMP+ virksomhed kan indgå en aftale om transport af emballerede varer
med et transportfirma. Den GMP+ certificerede virksomhed er selv ansvarlig og skal anvende
HACCP-principperne ved valg af transportør. Denne bør, i en aftale, fastlægge begge parters
rettigheder og forpligtelser til en sikker transport.
Bemærk: Muligheden for at du kan indkøbe transport af emballerede varer fra en ikkecertificeret virksomhed må ikke fortolkes således, at du kan udelukke din egen transport af
emballerede varer fra dit Feed Safety Management Systems anvendelsesområde og
certificering: egen transport af emballerede varer skal kontrolleres med Feed Safety
Management System og skal være certificeret.
3.8.2.

Vi bruger gatekeeper-protokollen til en ikke-certificeret virksomhed til vejtransport
af GMP+ sikret foder. Er det tilladt, at virksomheden outsourcer transport af sikret
foder til en anden ikke-certificeret virksomhed?

Nej, dette er ikke tilladt. Som gatekeeper kan du kun tage ansvar for tjenester leveret af den
virksomhed, du har en kvalitetssikrings-/fodersikkerhedsaftale med, og som erkontrolleret af
dig med henblik på overholdelse af aftalen, GMP+ krav, og gældende foderstoflovgivning.

3.9.

Indkøb af transport ad indenlandske vandveje

Hvad er blevet ændret?
1. Kun de virksomheder, som er certificeret til anvendelsesområdet "Befragtning i forbindelse
med transport ad indenlandske vandveje" må bruge denne protokol.
2. Den indledende inspektion skal foretages af GMP+ auditorer/inspektører, som er
godkendt til anvendelsesområdet " Befragtning i forbindelse med nærsøtransporter og
transport ad indenlandske vandveje".
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Detaljerede oplysninger
De garanterede fartøjer på indenlandske vandveje/pramme er ikke registreret i GMP+
Internationals database over virksomheder. Som modtager af transporten skal du derfor om
nødvendigt spørge den GMP+ certificerede ordregiver om, hvorvidt det pågældende
fartøj/pram er kvalitetssikret af ham.
3.9.1.

Vi bruger gatekeeper-protokollen til en ikke-certificeret virksomhed til transport af
GMP+ sikret foder ad indenlandske vandveje / pram. Er det tilladt, at virksomheden
outsourcer transport af sikret foder til en anden ikke-certificeret virksomhed?

Nej, dette er ikke tilladt. Som gatekeeper kan du kun tage ansvar for tjenester leveret af den
virksomhed, du har en kvalitetssikrings-/fodersikkerhedsaftale med, og som er kontrolleret af
dig med henblik på overholdelse af aftalen, GMP+ krav, og gældende foderstoflovgivning.

3.10.

Indkøb af oplagring og omladning

Hvad er blevet ændret?
1. Østrig og Luxembourg er føjet til listen over de lande, hvor gatekeeper-protokollen ikke
kan anvendes.
2. Den kan bruges til oplagring efter høst, til friske produkter bestående af en enkelt plante,
der konserveres umiddelbart efter høst.
Detaljerede oplysninger
Du foretager en indledende inspektion hos den ikke-certificerede oplagrings- og
omladningsvirksomhed for at verificere, at virksomheden garanterer det samme niveau af
fodersikkerhed som en GMP+ certificeret virksomhed.
Hvorvidt der efter den indledende inspektion er behov for en periodisk kontrol af, om de
indgåede aftaler overholdes, må du afgøre på baggrund af en risikoanalyse.
3.10.1.

Behøver oplagring af emballerede varer hos trediepart at være GMP+ certificeret?

Oplagring af emballerede varer behøver ikke nødvendigvis indkøbes hos en GMP+ certificeret
tjenesteyder. Dette er angivet i noten i kapitel 3.5 af GMP+ BA10. Protokol 4.4.3 skal
anvendes.
Bemærk: Muligheden for at du kan indkøbe transport af emballerede varer fra en ikkecertificeret virksomhed må ikke fortolkes således, at du kan udelukke din egen transport af
emballerede varer fra dit Feed Safety Management Systems anvendelsesområde og
certificering: egen oplagring af emballerede varer skal kontrolleres med Feed Safety
Management System og skal være certificeret. Dette gælder også, hvis dine emballerede varer
opbevares på en af dine egne særskilte lokationer.
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3.10.2.

Vi bruger gatekeeper-protokollen til en ikke-certificeret virksomhed til oplagring og
omladning af sikret foder. Er det tilladt, at virksomheden outsourcer oplagring og
omladning af sikret foder til en anden ikke-certificeret virksomhed?

Nej, dette er ikke tilladt. Som gatekeeper kan du kun tage ansvar for tjenester leveret af den
virksomhed, som du har en kvalitetssikrings-/fodersikkerhedsaftale med, og som
erkontrolleret af dig med henblik på overholdelse af aftalen, GMP+ krav, og gældende
foderstoflovgivning.
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