
Czy produkt jest wymieniony w Aneksie III, Rozdział 1 Rozporządzenia (WE) Nr 767/2009         
(Lista materiałów zabronionych) ?

Produkt zabroniony do 
przetwarzania na pasze

Nie

Czy produkt jest wymieniony w GMP+ BA3: Minimalne Wymogi Lista Negatywna (GMP+)?

Tak

Nie

Nie / Nie wiem

Tak

START

Produkt zabroniony do 
przetwarzania na pasze 

certyfikowane GMP+

!!! PRODUKT JEST ZASADNICZO DOZWOLONY JAKO PASZA / W PASZACH !!!

 
Czy produkt jest zgodny z poniższą definicją z Rozp. (WE) Nr 767/2009 Artykuł 3g? * 

Produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb 
żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane oraz produkty pozyskane z ich 

przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki 
paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie, albo po 

przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych, lub jako nośniki w 
premiksach”.

Produkt jest 
najprawdopodobniej 

materiałem paszowym. 

Sprawdź to idąc dalej 
przez drzewo decyzyjne 
MATERIAŁ PASZOWY 

oraz, jeśli trzeba, drzewo 
decyzyjne PASZE i 
drzewo decyzyjne 

PRODUKTY W 
PASZACH.

Tak

 Czy produkt znajduje się w: 
      - Załączniku do Rozp. (WE) Nr 767/2009 (Katalog materiałów paszowych),
      - Rejestrze materiałów paszowych Europejskiego Sektora Paszowego zgodnie z Rozp. (WE) 
        Nr 767 /2009 art. 24 sekcja 6, (patrz: http://www.feedmaterialsregister.eu) 
        (Uwaga: Rejestr nie ma statusu prawnego) *
      - Aneksie do Rozp. (UE) Nr 892/2010 (szara lista produktów zarówno dodatków, jak i innych 
        produktów uprzednio nie uznawanych za materiały paszowe przed wdrożeniem tego rozporządzenia),
      - Wykazie produktów FSP Product list w GMP+ FSA scheme? (GMP+)

Nie

Produkt prawdopodobnie nie jest materiałem paszowym.

Przejdź przez drzewa decyzyjne PASZE oraz PRODUKTY W PASZACH aby ustalić rodzaj produktu.

Tak
Produkt jest materiałem 

paszowym

Czy produkt jest podobny do któregoś z produktów z załącznika do Rozp. (UE) Nr 892/2010 (z szarej listy 
produktów zarówno dodatków jak i innych produktów uprzednio nie uważanych za materiały paszowe 
przed wdrożeniem tego rozporządzenia)

Aby odpowiedzieć na to pytanie zastosuj: 
- Tekst punktu (4) Rozp. (UE) Nr 892/2010

“ Na podstawie porównania między, z jednej strony, właściwościami produktów ujętych w rejestrze dodatków paszowych a właściwośc iami 
produktów wyszczególnionych w katalogu materiałów paszowych z drugiej strony, można określić pewne kryteria pozwalające na 

klasyfikowanie produktów jako materiały paszowe, dodatki paszowe i inne produkty . Do przydatnych do takiego rozróżnienia kryteriów 
należą

1) metody produkcji i przetwarzania, 2) poziom standaryzacji,  3) homogenizacja, 4) czystość, 5) definicja chemiczna oraz 6) 
sposób stosowania danego produktu. Dla zachowania spójności produkty o podobnych właściwościach powinny być klasyf ikowane podo bnie. 

Jeśli chodzi o produkty, w odniesieniu do których istnieją wątpliwości, czy są one dodatkami paszowymi,  przeprowadzono analizę 
uwzględniającą wymienione kryteria.

- Zalecenie 2011/25/UE z 14 stycznia 2011 ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy 
materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami 
paszowymi.

Tak

Nie / Nie wiem

Produkt jest materiałem 
paszowym

!!! PRODUKT JEST MATERIAŁEM PASZOWYM!!!

Materiał paszowy może być wprowadzany na rynek pod następującymi warunkami:

  - Normy dla substancji niepożądanych zgodnie z Dyr. 2002/32/WE oraz zgodnie z GMP+BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa   
    pasz nie są przekroczone (jeśli są one przekroczone, w szeregu wypadkach możliwa jest detoksykacja / odkażanie (Rozp. (WE) 
    767/2009 art. 20, Dyr. 2002/32/WE art. 8))
  - Normy dla pozostałości środków ochrony roślin zgodnie z Rozp. (WE) Nr 396/2005 nie są przekroczone.
  - Jeśli materiałowi paszowemu towarzyszy oświadczenie, musi ono odpowiadać wymogom określonym w Rozp. (WE) Nr 767/
    2009, Artykuł 13. 

KONIEC

Drzewo decyzyjne MATERIAŁ PASZOWY 

2

3

2 3

*W razie wątpliwości w GMP+ International lub w Technical Committee FSP co do status lub przeznaczenia produktu, firma musi 
uzyskać oficjalne pozwolenie na taki materiał paszowy w Brukseli (UE). GMP+ może przeprowadzić ocenę ryzyka w oparciu o 

takie oficjalne pozwolenie.



Nie

Czy produkt jest zgodny z następującą definicją z Rozp. (WE) Nr 767/2009 Artykuł 
3 h?

„Mieszanina złożona z co najmniej 2 materiałów paszowych, 
zawierająca dodatki paszowe lub ich niezawierająca, 

przeznaczona do doustnego karmienia zwierząt, 
w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających;”

UWAGA

Jeśli w mieszance 2 materiałów paszowych udział jednego materiału paszowego 
wynosi maksimum 3%, a materiał ten służy do związania drugiego materiału 

paszowego i/lub jego denaturowania, wówczas mieszanka ta jest nadal uważana 
za materiał paszowy (Rozp. (WE) Nr 767/2009, Załącznik I punkt 4).

Yes

Drzewo decyzyjne PASZE

!!! PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYTY W PASZACH LECZ NIE JEST MATERIAŁEM PASZOWYM!!!

Produkt jest mieszanką paszową

Rodzaj mieszanki paszowej:
 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
 - Preparat mlekozastępczy
 - Mieszanka paszowa uzupełniająca 
   (w tym mieszanka mineralna).

Tak

Czy produkt jest zgodny z następująca definicją z Rozp. (WE) Nr 1831/2003 
Artykuł 2 a?

„Substancje, drobnoustroje lub preparaty,
inne niż materiały paszowe i premiksy, 

które są celowo dodawane do paszy lub wody
w celu pełnienia jednej lub więcej następujących funkcji:

Produkt musi korzystnie wpływać na:
              - Cechy pasz, 
              - Cechy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 
              - Ubarwienie ozdobnych ryb lub ptaków, 
              - Skutki produkcji zwierzęcej dla środowiska, 
              - Hodowlę zwierząt, cechy użytkowe lub dobrostan zwierząt, w 
                szczególności poprzez wpływ na florę żołądkowo-jelitową lub na 
                strawność paszy, lub 
              - Czy substancja lub produkt zaspokaja potrzeby żywieniowe zwierząt?
              - Czy substancja lub produkt ma działanie kokcydiostatyczne lub 
                histomonostatyczne?

Nie

Produkt jest dodatkiem paszowym

!!WAŻNE!!

Marketing oraz używanie dodatków 
paszowych jest ściśle regulowane.

Sprawdź czy dodatek paszowy jest 
dozwolony w UE do przewidywanego 
użycia i/lub dla danej kategorii zwierząt.
Skorzystaj z rejestru Community 
Register of Feed Additives
na stronie. 

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/ 
files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-
comm_register_feed_additives_1831- 
03.pdf)

Używanie dodatków paszowych 
niedozwolonych w UE jest zabronione.

Tak

Czy produkt jest zgodny z następującą definicją z Rozp. (WE) Nr 1831/2003 Artykuł 2 e?

„Mieszanka dodatków paszowych 
lub 
mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą 
stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt”

Produkt jest premiksem

Produkt najprawdopodobniej nie jest paszą.

Przejdź przez drzewo decyzyjne PRODUKTY W PASZACH aby określić rodzaj produktu.  

Pasza może być wprowadzona na rynek pod następującymi warunkami:

   - Normy dla substancji niepożądanych zgodnie z Dyr. 2002/32/WE oraz zgodnie z GMP+BA1 Szczegółowe limity 
     bezpieczeństwa pasz nie są przekroczone (jeśli są one przekroczone, w szeregu wypadkach możliwa jest detoksykacja / 
     odkażanie (Rozp. (WE) 767/2009 art. 20, Dyr. 2002/32/WE art. 8))
   - Normy dla pozostałości środków ochrony roślin zgodnie z Rozp. (WE) Nr 396/2005 nie są przekroczone.
   - Jeśli materiałowi paszowemu towarzyszy oświadczenie, musi ono odpowiadać wymogom określonym w Rozp. (WE) 
      Nr 767/2009, Artykuł 13. 

KONIEC

Nie

2

3



No

Czy produkt jest zgodny z następującą definicją z Rozp. (WE) Nr 1831 / 2003 
Artykuł 2H?

„substancje, które nie są same konsumowane jako pasze, celowo 
wykorzystywane w przetwarzaniu pasz lub materiałów paszowych do 
określonych celów technologicznych”

Tak

Drzewo decyzyjne PRODUKTY W PASZACH

!!! PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYTY W PASZACH 
LECZ NIE JEST MATERIAŁEM PASZOWYM ANI PASZĄ!!!

Produkt jest substancją pomocniczą w przetwórstwie

Uwaga: niezamierzona ale technologicznie 
nieunikniona obecność pozostałości substancji lub jej 
pochodnych w produkcie finalnym, nie może mieć 
szkodliwego skutku dla zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi 
lub dla środowiska i nie ma żadnych technologicznych 
skutków dla produktu końcowego.

Czy produkt odpowiada następującej definicji z
Veterinary Medicinal Products Act, Artykuł 1?

“Substancja lub mieszanka substancji pochodzenia ludzkiego, 
zwierzęcego, roślinnego lub

chemicznego, w tym zwierzęta, rośliny, części zwierząt lub roślin jak również
mikroorganizmy i wirusy

przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu
do użycia w celu

- leczenia, zmniejszania lub zapobiegania wszelkim objawom chorób, bólu, 
zranień lub niesprawności zwierząt;

- leczenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych organów zwierząt;
- wykrywania chorób lub niedomagań zwierząt poprzez zastosowanie u 

zwierząt.

Nie

Produkt jest paszą z zawartością substancji 
leczniczych

!!WAŻNE!!

Marketing oraz stosowanie pasz z zawartością 
substancji leczniczych jest ściśle regulowane.

Odwiedź stronę internetową Dutch Medicines 
Evaluation Board po więcej informacji
(http://www.cbg-meb.nll/dieren)

Czy produkt odpowiada następującej definicji z
Dyr. 98/8/WE Artykuł 2.1.a?

„Substancje czynne (pierwiastki chemiczne i ich związki, oraz mikroorganizmy) 
i preparaty (mieszanki lub roztwory zawierające jedną lub więcej substancji),

które są prezentowane w postaci, w jakiej dostarcza się je użytkownikowi, 
zawierające jedną lub więcej substancji czynnych,

które mają służyć do niszczenia, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, 
zapobiegać ich działaniu lub walczyć z nimi w

jakikolwiek inny sposób, przez działanie chemiczne lub
biologiczne”

!!!! PRODUKT JEST NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZABRONIONY DO UŻYCIA W PASZACH!!!!

KONIEC

Nie

Tak

3

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze drzewa decyzyjne zosta ły opracowane z największą możl iwą starannością. Drzewa decyzyjne zawierają odnośniki do wie lu elementów odpowiednich 

przepisów prawnych oraz regulacji. Ktokolwiek wprowadza na rynek pasze i/lub produkty do przetworzenia w paszach podlega wsze lkim obowiązującym 

przepisom prawnym i regulacjom. Użytkownik n ie może dochodzić żadnych praw w związku z niniejszymi drzewami decyzyjnymi. GMP+ International B.V. nie  

ponosi  odpowiedzialności za żadne reklamacje lub straty wynikłe z korzystania z tych drzew decyzyjnych.
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