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1 INTRODUKTION
1.1

Generelt

GMP+ Feed Certification scheme blev udviklet og iværksat i 1992 af den
hollandske foderindustri som svar på forskellige mere eller mindre alvorlige tilfælde
af forurening af fodermidler. Selvom ordningen startede med at være en national
ordning, har den nu udviklet sig til en international ordning, som styres af GMP+
International i samarbejde med forskellige internationale interessenter.
Skønt GMP+ Feed Certification scheme blev skabt ud fra et perspektiv om
fodersikkerhed, blev den første standard omhandlende foderansvarlighed dog
udgivet i 2013. Til dette formål blev der udviklet to moduler: GMP+ Feed Safety
Assurance (indeholdende krav til fodersikkerhed) og GMP+ Feed Responsibility
Assurance (indeholdende krav til foderansvarlighed).
GMP+ Feed Safety Assurance er et komplet modul med standarder, som skal sikre
fodersikkerheden i alle led af foderkæden. Påviselig sikring af fodersikkerheden
giver i mange lande og på mange markeder "licens til at sælge", og deltagelse i
GMP+ FSA module kan på en fortrinlig måde gøre dette nemmere. På grundlag af
behovene i praksis er mange komponenter blevet integreret i GMP+ FSA
standarderne såsom krav om et feed safety management system
(foderstyringssystem), anvendelsen af HACCP-principper, sporbarhed, kontrol,
forudsætningsprogrammer, fokus på foderkæden og Early Warning System.
Med udviklingen af GMP+ Feed Responsibility Assurance module reagerer GMP+
International på anmodninger fra GMP+ deltagerne. Fodersektoren konfronteres
med anmodninger om at arbejde mere ansvarligt. Dette omfatter f.eks. indkøb af
soja og fiskemel, der produceres og afsættes med respekt for mennesker, dyr og
miljø. En virksomhed kan blive certificeret i henhold til GMP+ Feed Responsibility
Assurance og på den måde vise, at virksomheden producerer og afsætter sine
varer på en ansvarlig måde. GMP+ International gør det nemmere via uafhængig
certificering at opfylde markedets krav.
Sammen med GMP+ partnerne stiller GMP+ International på en gennemsigtig
måde klare krav i Feed Certification scheme. Certificeringsorganer kan uafhængigt
gennemføre GMP+ certificering.
GMP+ International støtter GMP+ deltagerne med brugbare og praktiske
oplysninger i form af sine forskellige D-dokumenter, databaser, nyhedsbreve,
Svar&Spørgsmål-lister og seminarer.
1.2

Strukturen i GMP+ Feed Certification scheme

Dokumenterne i GMP+ Certification scheme er underopdelt i en række serier. Den
næste side viser et skematisk overblik over indholdet i GMP+ Feed Certification
scheme:
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GMP+ Feed Certification scheme
A – documents
Generelle krav til deltagelse i GMP+ FC scheme

B – documents
Normgivende dokumenter, bilag og landenotater
Feed Safety Assurance

Feed Responsibility Assurance

C – documents
Certificeringskrav til GMP+ FC scheme

D – documents
Retningslinjer, som skal hjælpe virksomheder med at implementere GMP+-kravene

Alle disse dokumenter findes på GMP+ Internationals websted (www.gmpplus.org).
Dette dokument kaldes GMP+ BA6 Minimumskrav til mærkning og levering og er
en del af GMP+ FSA module.
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2 Krav
2.1

Generelt

I GMP+ standarderne kræves det, at deltageren skal sikre, at mærkning og levering
af de foderstoffer, som han leverer, er i overensstemmelse med gældende lovkrav.
De lovkrav, der gælder for salg af produkter, som ikke skal anvendes til fødevarer
eller foder, skal ligeledes opfyldes1.
I de følgende afsnit anføres en række yderligere GMP+ krav vedrørende mærkning
eller fremskaffelse af oplysninger, der skal opfyldes, hvis det er relevant.

2.2

Erklæringskrav gældende for foder og tjenesteydelser

Generelt
Hvis en deltager sender foderstoffer på markedet eller leverer tjenesteydelser
(fysisk transport, oplagring og omladning), som er omfattet af deltagerens GMP+
feed safety management system, skal kunden altid informeres skriftligt om status
for de foderstoffer, som sendes på markedet, eller de tjenesteydelser, som leveres.
Dette gælder ved afsætning/levering til GMP+ certificerede kunder eller kunder, der
er certificeret efter en anden certificeringsordning, som, det er bekendtgjort, svarer
til GMP+ FC scheme (se GMP+ BA10 Minimumskrav til indkøb), samt ved levering
til husdyravlere.
Status for foderstoffer, som sendes på markedet
Ét af de udsagn, som er fastlagt i bilag 1 i dette dokument, skal være indeholdt
ordret i salgskontrakten, ordrebekræftelsen, fakturaen eller på mærkaten eller på
anden måde være angivet skriftligt. Den positive erklæring skal klart og utvetydigt
være knyttet til det foder, som sendes på markedet.
Status for leverede tjenesteydelser: fysisk transport, fragtformidling, oplagring og
omladning (gældende fra den 1. oktober 2016)
Ét af de udsagn, som er fastlagt i bilag 1 i dette dokument, skal være indeholdt
ordret i kontrakten, ordrebekræftelsen eller fakturaen eller på anden måde være
angivet skriftligt. Den positive erklæring skal klart og utvetydigt være knyttet til den
leverede tjenesteydelse.
Vejledning:
De ovennævnte mærkningskrav gælder – selvfølgelig – kun for GMP+
certificerede virksomheder. En ikke-GMP+ certificeret leverandør, der afsætter
foderstoffer til en GMP+ certificeret kunde i henhold til en godkendt gatekeeperprotokol, må ikke mærke sine foderstoffer som GMP+ sikret.
Vejledning
De hyppigst stillede spørgsmål og svar om den positive erklæring er indeholdt i
GMP+ D3.12 FAQ Positiv erklæring.

1

Inden for EU kan krav i henhold til REACH og CLP (Classification, Labelling and Packaging) evt.
finde anvendelse.
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GMP+ International

Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
The Netherlands
t.

+31 (0)70 – 307 41 20 (Office)
+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e.

info@gmpplus.org

Ansvarsfraskrivelse:::
Denne publikation blev udarbejdet med det formål at give interessenter oplysninger om GMP+
standarder. Publikationen vil blive opdateret regelmæssigt. GMP+ International B.V. hæfter ikke for
eventuelle unøjagtigheder i denne publikation.
© GMP+ International B.V.
Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen, downloades
og printes, så længe dette gøres til egen, ikke-kommercielle brug. Ønskes de brugt anderledes, skal
der indhentes skriftlig tilladelse hos GMP+ International B.V.
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