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1.

Struktura

1.1.

Jaka będzie struktura nowego GMP+ FSA 2020 Module?

Nowy GMP+ FSA Module jest podzielony na dwie części, będzie JEDNA część ogólna z
wymogami Feed Safety Management Requirements dla WSZYSTKICH firm. Dla specyficznych
działalności będą dodatkowe wymogi w części drugiej ze Specyfikacjami Technicznymi.
Część ogólna z wymogami Feed Safety Management Requirements (GMP+ FR) jest bazowana
na ISO22000. Ta część jest obowiązkowa dla wszystkich firm, które są obecnie certyfikowane
dla swoich działalności w zakresie pasz w oparciu o następujące standardy: GMP+ B1, B2, B3
lub B4.
Część druga ze Specyfikacjami Technicznymi (GMP+ TS) jest uzupełnieniem części ogólnej i
zależnie od specyficznych działalności Waszej firmy obowiązują odpowiednie wymogi. W
części ogólnej znajdują się odnośniki do tych Specyfikacji Technicznych.

1.2.

Która wersja ISO22000 stanowi bazę dla GMP+ FSA scheme?

GMP+ 2020 scheme opiera się na wersji ISO22000:2018.
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1.3.

Czy wszystkie elementy ISO22000 są włączone w nowy GMP+FSA
Module?

High Level Structure z ISO22000: 2018 jest podstawą struktury systemu. Generalnie struktura
(spis treści) jest mniej więcej taka sama.
Dwie rzeczy się różnią: są to kontekst organizacji (4.1) & 6.1 działania dotyczące ryzyk i
możliwości oraz w rozdziale 8 Działania dotyczące systemu HACCP.
W GMP+ FSA Module 2020 przyjęto obecny system HACCP.

1.4.

Dlaczego nie został przyjęty system HACCP z ISO22000?

Stało się tak dlatego, że zamiarem projektu nie była zmiana treści systemu GMP+ scheme lecz
jedynie jego restrukturyzacja i zredagowanie na nowo. Przyjęcie systemu HACCP z ISO22000
wymagałoby uaktualnienia systemu HACCP z GMP+ scheme w wielu firmach, które w tym
momencie nie starają się o ISO22000. Obydwa systemy HACCP mogą być wdrażane.

1.5.

Co zmieniło się w systemie?

Celem i zadaniem #ProjectGMP+2020 jest zrestrukturyzowanie i napisanie na nowo
obecnego GMP+ FSA Module z zamiarem uproszczenia struktury, poprawy czytelności i
skupienia się w zakresie wymogów bardziej na celu do osiągnięcia, niż na procesie. To daje
uczestnikom większą swobodę w określaniu, co działa w ich sytuacji.
W praktyce oznacza to, że wyeliminowano dublujące się teksty, 4 standardy (B1, B2, B3 i B4)
są połączone w jeden standard, a wymogi są sformułowane na nowo w sposób bardziej
rzeczowy i zorientowany na cel. Z tego względu niektóre elementy są zapisane inaczej, zatem
wprowadzono pewne zmiany w treści. Poinformujemy Wspólnotę GMP+ o wszystkich tych
zmianach.

1.6.

Co nie zmieniło się w nowym module GMP+ FSA?

Poziom zapewniania bezpieczeństwa pasz pozostaje taki sam. Także zakresy systemu GMP+
scheme pozostaną niezmienne. Zatem jeśli firma jest obecnie certyfikowana w zakresie
produkcji mieszanek paszowych oraz produkcji premiksów w oparciu o standard B1, zachowa
swoje zakresy i będzie certyfikowana w oparciu o GMP+ FSA module.
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1.7.

Co jest nowego w wykazie Specyfikacji Technicznych?

Trzy nowe dokumenty w grupie TS są to: TS1 Program wymogów wstępnych, TS11 Transport i
TS12 Działalność operacyjna.
W obecnej strukturze te wymogi były włączone w sam standard, ale teraz Programy
Wymogów Wstępnych są udokumentowane w ich własnej Specyfikacji Technicznej.
Nowa w wykazie TS jest Lista produktów, obecnie jest to część FSP, ale teraz otrzyma status
normatywny dzięki włączeniu w system. Nowy jest również dokument dotyczący cyfrowego
przekazywania wyników analiz do GMP+ Monitoring database.

1.8.

Wprowadzono odnośniki do Przewodników. Czego mogę
oczekiwać od tych Przewodników?

Przewodniki to dokumenty zawierające właściwe informacje i/lub przykłady pomagające
zrozumieć wymogi dla wdrożenia GMP+ FSA module. Powinny być wykorzystywane jako
pomoc dla firmy przy wdrażaniu wymogów GMP+. Moduł GMP+ FSA zawiera wymogi,
podczas gdy Przewodniki zostały opracowane, aby służyć jako wsparcie.

1.9.

Gdzie mogę znaleźć wymogi z obecnych standardów GMP+ B1,
B2, B3 i B4?

Dokument z odnośnikami będzie udostępniony. Dokument ten pokaże, dla danego standardu
B, gdzie w nowych dokumentach można znaleźć dany paragraf lub wymóg. To samo jest
również przygotowywane dla dokumentów grupy A oraz C.
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2.

Konsultacje publiczne

2.1.

Kto i kiedy będzie mógł przekazać informację zwrotną w trakcie
konsultacji publicznych?

Wszystkie firmy certyfikowane GMP+ oraz interesariusze GMP+ International. Zatem
zachęcajcie innych, na przykład członków waszej organizacji, dostawców, klientów, do
przekazywania informacji zwrotnej w trakcie konsultacji publicznych. Konsultacje publiczne
będą odbywać się od 9 grudnia 2019, a zakończą się 6 marca 2020.

2.2.

Jakie będą dalsze działania GMP+ International po konsultacjach
publicznych?

Każdy komentarz, który otrzymamy, będzie starannie sprawdzony zgodnie z zasadami
systemu. Propozycje poprawek będą ocenione przez Grupę Roboczą i zatwierdzone przez
International Expert Committee. W ten sposób powstanie końcowa wersja GMP+ FSA module.
Celem jest opublikowanie dokumentów w lipcu 2020. <Planowanie>

2.3.

Na jakie języki zostanie przetłumaczony GMP+FSA Module 2020?

Obecnie, w okresie konsultacji publicznych, dokumenty są dostępne jedynie w języku
angielskim. Jednakże możecie przekazywać informację zwrotną w dowolnym języku, który
wam odpowiada najbardziej. Końcowa wersja modułu GMP+ FSA 2020 będzie
przetłumaczona na wszystkie języki dostępne obecnie na www.gmpplus.org .

2.4.

Co powinny zrobić firmy certyfikowane GMP+ po publikacji
nowego systemu?

Należy zapoznać się z nowym GMP+ FSA Module 2020 i zobaczyć które z wymogów są
obowiązujące. Musicie ocenić siebie samych i ustalić czy potrzebne są dostosowania. Po
publikacji GMP+ FSA Module 2020 nastąpi wieloletni okres przejściowy.
Zalecamy skontaktowanie się z waszą Organizacją Certyfikującą i zaplanowanie kiedy wasza
certyfikacja zostanie przeniesiona z obecnego na nowy GMP+ FSA Module 2020.
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3.

Okres przejściowy

3.1.

Jak odbywa się przejście?

Można dokonać transferu w trakcie regularnego audytu nadzorczego. Również, jeśli potrzeba,
firma może poprosić Organizację Certyfikująca o przeprowadzenie wstępnego audytu
przygotowującego do przejścia. Firmy powinny ocenić swój Feed Safety Management System
/ Quality Manual / ETC, aby ustalić, co powinno być napisane na nowo lub czy należy
wprowadzić zmiany. Należy także przejrzeć wszystkie odwołania do dokumentów GMP+ i
uaktualnić je w oparciu o nową strukturę.

3.2.

Jaki jest harmonogram dla przejścia?

Firmy i Organizacje Certyfikujące będą miały 1 cykl certyfikacyjny na przejście na nowy
system. Oznacza to, ze w ciągu 3 lat od wprowadzenia nowego systemu muszą dokonać
transferu. Celem jest wprowadzenie nowego systemu w styczniu 2021, co oznacza, że do
stycznia 2024 wszystkie firmy powinny być przeniesione.

Oś czasu
Daty

<01.07.2020

01.07.2020

Faza przygotowań 2/
początek fazy
wdrażania
Certyfikacja w oparciu o Publikacja GMP+2020
obecny moduł FSA /
(01.07.2020)
dokumenty C
certyfikacja w oparciu
o:
Obecny moduł
FSA/dokumenty C lub
GMP+2020

01.01.2021

01.01.2024

Faza wdrażania
Certyfikacja w oparciu
o:
Obecny moduł
FSA/dokumenty C lub
GMP+2020.

Faza końcowa
Od tej daty certyfikacja
w oparciu o
GMP+2020

Faza przygotowań 1
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© GMP+ International B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na
ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie
inne użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.

Klauzula odpowiedzialności
Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym
informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana.
GMP+ International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
nieścisłości w publikacji.
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