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1 Algemeen
1.1

Wat staat er in deze Country Note (CN)?

Deze Country Note (CN) bevat enkele specifieke voorwaarden voor het borgen van
de veiligheid van mengvoeders en voormengsels. De specifieke voorwaarden zijn
met namel gericht op inkoop en productie. Daarnaast zijn er specifieke labelingsvoorwaarden opgenomen.

1.2

Voor wie is deze Country Note gemaakt?

Deze Country Note (CN) is bedoeld voor bedrijven, die gevestigd zijn in een van de
volgende Midden- en Oost-Europese landen: Tsjechië, Slowakije, Oekraïne of Polen. De Country Note dient te worden gebruikt in combinatie met de scope ‘productie van mengvoeder’ of ‘productie van voormengsels uit de GMP+ B1 standaard.
De mengvoeders en voormengsels die worden gemaakt op basis van de voorwaarden in deze CN mogen enkel worden afgezet in de lokale markt.

1.3

Mogen ook bedrijven in andere Midden en Oost-Europese landen deze
Country Note toepassen?

Dit kan niet zo maar. Maar GMP+ International begrijpt wel dat ook bedrijven in andere Midden- en Oost-Europese landen interesse hebben om deze CN toe te passen, om zo ook een GMP+ certificaat te verwerven.
Daarvoor moet eerst toestemming (een ontheffing) worden gegeven door GMP+ International.
GMP+ International streeft ernaar om afspraken met brancheorganisaties in deze
landen. In deze afspraken dienen in ieder geval de visie en de doelstellingen van
GMP+ International te worden onderschreven. Ook dient er bij voorkeur een actieplan te worden vastgelegd om feed safety assurance te implementeren.

1.4

Waarom is deze Country Note gemaakt?

Deze Country Note maakt het mogelijk voor mengvoeder- en voormengselbedrijven
in Tsjechië, Slowakije, Oekraïne en Polen, om deel te nemen aan het GMP+ FC
scheme . Met een GMP+ certificaat kunnen zij aan klanten en andere marktpartijen
aantonen dat zij de voederveiligheid beheersen.
Het is gebleken dat het in deze Midden- en Oost-Europese landen erg moeilijk is
om aan enkele voorwaarden die in de GMP+ B1-standaard staan, te voldoen. In de
Country Note zijn enkele specifieke opties opgenomen die een bedrijf kan toepassen om zo toch een hoog niveau van voederveiligheid te kunnen garanderen.

1.5

Hoe is deze Country Note gemaakt?

Deze Country Note (CN) is gemaakt in nauw overleg met vertegenwoordigers van
mengvoeder- en voormengselbedrijven en met consultants en auditors uit de betreffende landen. Samen met hen is geprobeerd de specifieke voorwaarden op te
stellen zodat bedrijven in de genoemde landen kunnen deelnemen aan het GMP+
FC scheme.
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In de afgelopen maanden is deze CN ook in de praktijk getest op duidelijkheid,
haalbaarheid en toetsbaarheid van de voorwaarden.

2 Certificatie
2.1

Hoe kun je gecertificeerd worden voor deze Country Note?

Met een feed safety management systeem kan aantoonbaar worden gemaakt dat
aan de voorwaarden uit deze Country Note voldaan wordt. Een gekwalificeerde auditor – werkzaam voor een door GMP+ International geaccepteerde certificatie-instelling - kan dit toetsen tijdens een audit, waarbij ook de voorwaarden voor de relevante scopes uit de GMP+ B1 standaard worden geaudit.
Op het certificaat en in de GMP+ relatiedatabase wordt een extra scope vermeld.
Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 2.2 en 2.3 van de Country Note.

3 Algemene voorwaarden
3.1

Waarop richten zich de specifieke voorwaarden in deze Country Note?

Deze richten zich feitelijk op 2 onderwerpen:
1) Inkoop: Er zijn enkele specifieke opties opgenomen voor inkoop van voedermiddelen. Het betreft hier vooral voedermiddelen waarvoor in het GMP+
FC scheme de strikte eis geldt dat deze uitsluitend van gecertificeerde producenten kunnen worden gekocht. In het algemeen gaat het hier om bijproducten die tijdens een productie- of verwerkingsproces vrijkomen en die als
voedermiddel worden gebruikt. Bijvoorbeeld: bijproducten van de
olie(zaad)- en zetmeelindustrie, van de suiker- en alcoholindustrie, van de
vetten- en olieverwerkende industrie, en van andere industrieën waarbij bijproducten vrijkomen, die als voedermiddelen worden gebruikt.
2) Productie: het is mogelijk om een deel van de productie uit te sluiten van
GMP+ certificatie.
3) Mengvoeders en voormengsels die vallen onder de CN moeten apart gelabeld worden.
Zie hiervoor verder de Country Note (CN) zelf.

3.2

Wat wordt bedoeld met de term ‘local market’?

Onder de term ‘local market’ valt het grondgebied van de 4 landen waarvoor deze
Country Note (CN) is gemaakt (Tsjechië, Slowakije, Oekraïne en Polen). Echter,
ook leveringen aan veehouders in aangrenzende landen (bv. Hongarije, Belarus),
zijn mogelijk, zolang dit maar geen leveringen betreffen naar West-Europese landen.
In het achterhoofd moet worden gehouden dat de Country Note specifiek bedoeld
is om toe te passen voor het produceren van veilige mengvoeders en voormengsels, bestemd voor de lokale markt. Dit is conform de wens van bedrijven die in
deze landen actief willen werken aan verdere verbetering van de borging van de
voederveiligheid.
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Disclaimer:
Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De publicatie
wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele
onvolkomenheden in deze publicatie.
© GMP+ International B.V.
Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het
scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder
ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden
verkregen.
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