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Planowane zmiany w GMP+ BA10 
 

1. Wstęp 

Ta notatka zwiera przedstawienie planowanych zmian w wymogach GMP+ dla zakupów, zawartych w 

GMP+ BA 10 Minimalne wymogi dla zakupów. 

Zmiany są wynikiem projektu Harmonizacji Zakupów, w którym 7 europejskich systemów 

bezpieczeństwa pasz pracuje razem w celu wspólnego zdefiniowania najważniejszych wymogów dla 

zakupów materiałów paszowych.  

 

2. Wyniki projektu 

Efektem projektu jest pełen pakiet warunków dla gatekeepera oraz wymogów. Mają one służyć 

zlikwidowaniu luki i wyeliminowaniu różnic w wymogach dla zakupów pomiędzy różnymi systemami, 

przyczyniając się w ten sposób do tworzenia równych warunków działania. 

 

Określono wspólny zestaw wymogów dla kilku łańcuchów dostaw:  

- Nieprzetworzone materiały paszowe 

o Zboża, nasiona i rośliny strączkowe 

- Materiały paszowe pochodzące z przetwórstwa: 

o Olej palmowy (z ziaren palmy) 

o Mineralne materiały paszowe 

o Zioła i przyprawy  

o Wycofana żywność 

o Produkty o niskim poziomie ryzyka 

o Inne materiały paszowe/przetworzone materiały paszowe 

 

Wybory dla tych łańcuchów dostaw zostały oparte na obecnych procedurach w jednym lub więcej 

systemów. Grupa ‘Inne materiały paszowe’ jest faktycznie bardzo dużą grupą, z różnorodnymi 

materiałami paszowymi.  

 

Nadal pozostają pewne tematy do dyskusji. Jednakże zdecydowano się wdrożyć to, co już zostało 

uzgodnione, aby firmy paszowe mogły zacząć stosować procedury gatekeeper’a. Wszystkie systemy 

rozpoczęły przygotowania do włączenia tych wymogów we właściwe dokumenty systemu. 

Dla systemu GMP+ postanowiono uaktualnić dokument GMP+ BA10 ‘Minimalne wymogi dla zakupów’. 

W następnym rozdziale przedstawimy związane z tym informacje. 
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3. Nowy GMP+ BA10 

W załączeniu przedstawiamy uaktualnienie obecnego GMP+ BA10. W tym dokumencie uwzględniliśmy 

ustalenia omawianego powyżej projektu.  

 

- Już kilka lat temu wprowadziliśmy wspólnie ustalone wymogi dla: 

o Nieprzetworzonych zbóż, nasion i roślin strączkowych (z łańcucha skupowego) 

o Oleju palmowego oraz 

o (Wycofanej) żywności 

 

- W załączonym projekcie dodano nowe zapisy dla: 

o Ziół i przypraw 

o Mineralnych materiałów paszowych 

o Produktów o niskim poziomie ryzyka: żywność, produkty farmaceutyczne i dodatki 

paszowe 

o Innych materiałów paszowych pochodzących z przetwórstwa (przetworzone materiały 

paszowe) 

 

Prosimy zauważyć, że oprócz tych zapisów projekt nowego GMP+ BA19 zawiera również: 

- Tabele z informacjami odnośnie akceptowanych certyfikatów 

- Procedury gatekeeper’a dla zakupów 

o Nieprzetworzonych zbóż, nasion i roślin strączkowych od rolników 

o Transportu i przechowywania 

- Pewne inne specjalne wymogi dla zakupów 

 

W minionych miesiącach projekt ten był omawiany z różnymi partnerami i interesariuszami. 

Skutkowało to szeregiem uwag i sugestii, które w miarę możliwości zostały uwzględnione w niniejszym 

projekcie.  

 

4. Konsultacje publiczne 

Projekt GMP+ BA10 jest teraz opublikowany na tej stronie internetowej. Zapraszamy do komentowania 

tego projektu. W tym celu należy użyć formularza znajdującego się na tej stronie internetowej. 

 

Komentarze zostaną zebrane, ocenione i przetworzone w nowy projekt, który będzie poddany dyskusji 

w Joint Subcommittee Production/Trade & Storage (Połączonym Podkomitecie Produkcji/Handlu & 

Przechowalnictwa). Projekt końcowy będzie przekazany do zatwierdzenia przez International Expert 

Committee, który zbierze się w końcu listopada. Publikacja jest planowana na grudzień 2019. Naszym 

zamiarem jest, aby nowe wymogi obowiązywały od 2020 roku. 


