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ZAŁĄCZNIK I
PRODUKCJA PIERWOTNA
CZĘŚĆ A
Wymagania dla przedsiębiorstw paszowych na poziomie produkcji pierwotnej pasz, o
których mowa w art. 5 ust. 1
I. Postanowienia dotyczące higieny
1. Podmioty działające na rynku pasz i odpowiedzialne za pierwotną produkcję paszy
zapewniają taki sposób kierowania tego typu działalnością i jej prowadzenia, który
zapobiegnie powstaniu zagrożeń mogących ograniczyć bezpieczeństwo pasz lub
wyeliminuje albo zminimalizuje takie zagrożenia.
2. Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, w zakresie, w jakim jest to możliwe,
ochronę przez skażeniem lub zepsuciem produktów pierwotnych, za których produkcję,
przetwarzanie, czyszczenie, pakowanie, przechowywanie i transport ponoszą
odpowiedzialność.
3. Podmioty działające na rynku pasz wywiązują się ze zobowiązań określonych w pkt.
1 i 2, przestrzegając odpowiednich, wspólnotowych i krajowych, przepisów prawnych
odnoszących się do kontroli zagrożeń, w tym także:
i) środków kontroli niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak pochodzące z powietrza,
gleby, wody, nawozów, produktów ochrony roślin, preparatów biobójczych, produktów
weterynaryjnych oraz zanieczyszczenia związane z unieszkodliwianiem i składowaniem
odpadów;
oraz
ii) środków związanych ze zdrowiem roślin, zwierząt oraz środowiskiem naturalnym,
posiadających wpływ na bezpieczeństwo pasz, w tym także programów monitorowania
i kontroli zoonoz i czynników zoonotycznych.
4. Jeśli jest to wskazane, podmioty działające na rynku pasz podejmują stosowne
działania, w szczególności w zakresie:
a) utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej
dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojazdów wykorzystywanych
podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i
transportowania pasz;
b) zapewniania, jeśli jest to konieczne, higienicznych warunków produkcji, transportu i
przechowywania oraz czystości pasz;
c) stosowania czystej wody tam, gdzie jest to niezbędne, w celu zapobieżenia
niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;
d) zapobiegania, w stopniu w jakim jest to możliwe, niebezpieczeństwu
zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzęta i szkodniki;
e) przechowywania i przewozu odpadów oraz substancji niebezpiecznych, oddzielnie i
bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;
f) zapewnienia, by materiały opakowaniowe nie stanowiły źródła niebezpiecznego
zanieczyszczenia pasz;
g) uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych
lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz.
II. Prowadzenie dokumentacji

1. Podmioty działające na rynku pasz prowadzą dokumentację związaną ze środkami
zastosowanymi w celu kontroli zagrożeń, w odpowiedni sposób oraz przez odpowiedni
czas, w zakresie proporcjonalnym do charakteru i rozmiaru danego przedsiębiorstwa
paszowego. Podmioty działające na rynku pasz udostępniają właściwemu organowi
odpowiednie informacje zawarte w tej dokumentacji.
2. Podmioty działające na rynku pasz muszą w szczególności prowadzić dokumentację
dotyczącą:
a) każdego przypadku zastosowania produktów ochrony roślin oraz preparatów
biobójczych;
b) stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie;
c) każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć
wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych;
d) wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek
pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa pasz;
e) źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości
paszy w każdej partii wydawanej.
3. Inne osoby, takie jak lekarze weterynarii, agronomowie lub techniczny personel
gospodarstw, mogą pomagać podmiotom działającym na rynku pasz w prowadzeniu
dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych przez nich w gospodarstwie.
CZĘŚĆ B
Zalecenia do wytycznych dobrej praktyki
1. W przypadku opracowywania krajowych i wspólnotowych wytycznych, o których
mowa w przepisach rozdziału III niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nich
wskazówki dotyczące dobrej praktyki lub kontroli zagrożeń w procesie pierwotnej
produkcji pasz.
2. Wytyczne dobrej praktyki powinny zawierać odpowiednie informacje na temat
zagrożeń pojawiających się podczas pierwotnej produkcji pasz oraz działań mających
na celu kontrolę takich zagrożeń, w tym także stosownych środków ustanowionych
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego lub w programach wspólnotowych i
krajowych, takich jak:
a) kontrola zanieczyszczenia mykotoksynami, metalami ciężkimi lub materiałami
radioaktywnymi;
b) zastosowanie wody, odpadów organicznych i nawozów;
c) właściwe i odpowiednie stosowanie produktów ochrony roślin i preparatów
biobójczych oraz możliwość śledzenia ich drogi;
d) właściwe i odpowiednie zastosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych oraz
dodatków do pasz oraz możliwość śledzenia ich drogi;
e) przyrządzanie, przechowywanie i możliwość śledzenia drogi materiałów paszowych;
f) prawidłowe usuwanie martwych zwierząt, odpadów i ściółki;
g) stosowanie środków ochronnych zapobiegających wprowadzaniu chorób zakaźnych
przenoszonych na zwierzęta poprzez pasze oraz bezwzględny obowiązek
powiadomienia o tym właściwego organu;
h) procedury, praktyki i metody służące zapewnieniu, iż produkcja, przyrządzanie,
pakowanie, przechowywanie i transport pasz odbywa się w odpowiednich warunkach
higienicznych, w tym także skuteczne czyszczenie i zwalczanie szkodników;
i) szczegółowe wskazania związane z prowadzeniem dokumentacji.
-------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK III
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT

WYPASANIE
Wypasanie zwierząt na pastwiskach i polach uprawnych prowadzone jest w sposób
ograniczający do minimum fizyczne, biologiczne lub chemiczne zagrożenia związane z
zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego.
W razie potrzeby należy przestrzegać odpowiednich okresów odpoczynku, zanim
pozwoli się na wypas inwentarza na pastwisku, spasanie płodów rolnych lub ich
pozostałości, a także przerw pomiędzy kolejnymi cyklami wypasu w celu ograniczenia
do minimum biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących z nawozu, tam
gdzie tego typu problemy istnieją oraz zapewnienia przestrzegania odpowiednich
okresów przerw w stosowaniu rolniczych preparatów chemicznych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA OBÓR I URZĄDZEŃ DO ZADAWANIA PASZ
Obiekty służące do produkcji zwierzęcej projektowane są w sposób umożliwiający ich
odpowiednie czyszczenie. Obiekty służące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do
zadawania pasz są regularnie i kompleksowo czyszczone tak, aby zapobiec spiętrzaniu
się zagrożeń. Preparaty chemiczne wykorzystywane podczas czyszczenia i odkażania
stosowane są zgodnie z odpowiednimi instrukcjami oraz przechowywane z dala od
paszy i miejsca jej zadawania.
Należy wdrożyć system ochrony przed szkodnikami, umożliwiający kontrolowanie
dostępu szkodników do obiektów, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w
celu ograniczenia do minimum możliwości zanieczyszczenia pasz oraz materiałów
ściółkowych lub pomieszczeń dla zwierząt.
Budynki i urządzenia do zadawania pasz należy utrzymywać w czystości. Należy
wdrożyć systemy regularnego usuwania nawozu, odpadków oraz innych potencjalnych
źródeł zanieczyszczenia paszy.
Pasze i materiały ściółkowe stosowane w obiektach do produkcji zwierzęcej należy
często zmieniać, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni.
ŻYWIENIE ZWIERZĄT
1. Przechowywanie
Pasze należy przechowywać z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów
nienadających się do spożycia przez zwierzęta. Miejsca przechowywania pasz oraz
pojemniki muszą być czyste i suche oraz, jeśli jest to konieczne, należy wdrożyć środki
ochrony przed szkodnikami. Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki należy
regularnie czyścić, aby uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych.
Ziarno należy przechowywać w odpowiedni sposób oraz tak, aby było ono niedostępne
dla zwierząt.
Pasze lecznicze oraz inne przeznaczone dla poszczególnych kategorii lub gatunków
zwierząt przechowywane są w sposób ograniczający ryzyko podania ich zwierzętom,
dla których nie są one przeznaczone.
2. Dystrybucja
System dystrybucji paszy w gospodarstwie zapewnia zadawanie właściwych pasz
zwierzętom, dla których są one przeznaczone. Podczas dystrybucji i zadawania paszy
należy się z nią obchodzić w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko jej zanieczyszczenia
przez kontakt z zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami. Pasze nieposiadające
właściwości leczniczych należy oddzielić od pasz leczniczych, aby uniknąć ich
zanieczyszczenia.
Pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do
zadawania pasz należy regularnie czyścić, w szczególności jeżeli są stosowane do
przewozu i dystrybucji paszy leczniczej.
PASZA I WODA
Woda przeznaczona do pojenia zwierząt lub do celów akwakultury powinna posiadać
odpowiednią jakość, dostosowaną do wymagań produkowanych zwierząt. W przypadku
wystąpienia powodów do niepokoju, związanych z potencjalnym skażeniem zwierząt

lub produktów zwierzęcych zanieczyszczeniami pochodzącymi z wody, należy
zastosować środki mające na celu ocenę i ograniczenie do minimum zaistniałych
zagrożeń.
Urządzenia do zadawania pasz i pojenia zwierząt muszą być zaprojektowane,
skonstruowane i zainstalowane w sposób pozwalający na ograniczenie do minimum
ryzyka zanieczyszczenia paszy i wody. Systemy pojenia muszą być w miarę możliwości
regularnie czyszczone i konserwowane.
PERSONEL
Osoba odpowiedzialna za żywienie i opiekę nad zwierzętami powinna posiadać
wymagane umiejętności, wiedzę i kompetencje.
-------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK IV
ROZDZIAŁ 1
Dodatki, których stosowanie jest dozwolone na mocy rozporządzenia (WE) nr
1831/2003:
- dodatki dietetyczne: wszystkie dodatki z tej grupy,
- dodatki zootechniczne: wszystkie dodatki z tej grupy:
- dodatki technologiczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 1 lit. b)
("przeciwutleniacze") do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: jedynie dodatki o
określonej zawartości maksymalnej,
dodatki sensoryczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 2 lit. a) ("barwniki")
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: karotenoidy i ksantofile.
Produkty objęte dyrektywą 82/471/EWG:
- białka otrzymywane z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, alg,
grzybów niższych: wszystkie produkty z tej grupy (z wyjątkiem podgrupy 1.2.1),
- produkty uboczne procesu wytwarzania aminokwasów poprzez fermentację:
wszystkie produkty z tej grupy.
ROZDZIAŁ 2
Dodatki, których stosowanie dozwolone jest na mocy rozporządzenia (WE) nr
1831/2003:
- dodatki zootechniczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 4 lit. d) ("inne dodatki
zootechniczne") do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:
- antybiotyki: wszystkie dodatki,
- kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,
- stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki,
dodatki dietetyczne:
- dodatki wymienione w załączniku I ust. 3 lit. a) (witaminy, prowitaminy i substancje
chemicznie zdefiniowane, wywołujące podobny skutek) do rozporządzenia (WE) nr
1831/2003: A i D,
- dodatki wymienione w załączniku I ust. 3 lit. b) ("związki chemiczne pierwiastków
śladowych") do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: Cu i Se.
ROZDZIAŁ 3
Dodatki, których stosowanie dozwolone jest na mocy rozporządzenia (WE) nr
1831/2003:
Dodatki zootechniczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 4 lit. d) ("inne dodatki
zootechniczne") do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:
- antybiotyki: wszystkie dodatki,
- kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,
- stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki.

