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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczne produkty paszowe i żywnościowe zależą od bezpiecznych praktyk  
w całym łańcuchu, od produkcji podstawowej do przetwarzania końcowego.

W porozumieniu z odpowiednimi europejskimi organizacjami sektorowymi1 podmioty gospodarcze 
opracowały Przewodnik EFISC-GTP2, system certyfikacji mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
towarów w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji do konsumentów. 

Program opiera się na doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej sektora. Zharmonizowany system 
zapewnienia bezpieczeństwa przyczynia się również do uczciwych praktyk handlowych oraz do 
swobodnego przepływu materiałów paszowych i żywnościowych na rynku UE i z krajami trzecimi. 
Wdrożenie systemu w całej UE zwiększa przejrzystość, poprawia wydajność i zaufanie klientów.

Przewodnik EFISC-GTP opiera się na treści i strukturze Europejskiego przewodnika dobrych praktyk          
w zakresie przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów paszowych, zatwierdzonego przez Komisję 
Europejską i państwa członkowskie UE w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 
(Komitet PAFF).

Kompleksowy program
System zapewniania bezpieczeństwa materiałów paszowych/żywnościowych EFISC-GTP oferuje wiele 
korzyści:

• Został on opracowany przez specjalistów i ekspertów ds. bezpieczeństwa pasz
→ silne poczucie własności i zaangażowanie zainteresowanych stron

• Jest on zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi higieny pasz
→ zharmonizowane wymagania i skupienie się na bezpieczeństwie pasz + naukowe 

podstawy

• Spełnia on solidne standardy zarządzania, warunki programów wstępnych i wdrażania 
HACCP

• Wzmacnia on podejście oparte na ryzyku poprzez sektorowe oceny ryzyka
→ informacje o produktach, procesach, zagrożeniach, ryzyku i środkach kontroli         

w podziale na produkty i procesy

• Jest on zatwierdzony przez organizację Europejskiej Współpracy w dziedzinie 
Akredytacji3 zgodnie z ISO 17021 i ISO/TS 22003 (system zarządzania 
bezpieczeństwem żywności, zgodny z FSSC 22000)
→ jakość, niezawodność i jednolita certyfikacja zewnętrzna w całej UE

• Jest on dostarczany przez organizację non-profit (EFISC-GTP Aisbl)
→ brak celów komercyjnych

• Oferuje on wzajemne uznanie GMP+, QS, AIC i OVOCOM (FCA) w zakresie 
bezpośredniego dostarczania z i do tych innych programów

• Obejmuje on ocenę podatności pasz/żywności na fałszowanie
→ zwiększona pewność, że ewentualne nadużycia zostaną wyeliminowane  

1 FEDIOL, Starch Europe, Europejska Rada Biodiesla (EBB), COCERAL i Euromalt
2 Przewodnik EFISC-GTP łączy w sobie Przewodniki EFISC i GTP.
3 Akredytacja zmniejsza ryzyko dla przedsiębiorstw i klientów poprzez zapewnienie, że akredytowane jednostki certyfikujące są kompetentne do wykonywania 
prac, które podejmują w ramach swojego zakresu akredytacji. Gwarantuje to spójność przeprowadzanych audytów. Audyty EFISC-GTP są również monitorowane 
przez solidny Program Integralności (Integrity Program).
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Kraje, w których stosowany jest Przewodnik EFISC-GTP

Kraje stosujące Przewodnik EFISC-GTP - zakres G & F 
(gromadzenie, przechowywanie, handel i transport)

Kraje stosujące Przewodnik EFISC-GTP
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Kluczowe cechy certyfikacji EFISC-GTP

• Zakres produktów: produkty paszowe i/lub spożywcze oraz produkty uboczne 
pochodzenia roślinnego (jedno świadectwo obejmuje zarówno paszę, jak i żywność)

• 3 lata cyklu certyfikacji (1 audyt wstępny + 2 audyty kontrolne, następnie nowy cykl),       
z tylko jednym certyfikatem dla różnych modułów, produktów i obiektów

• Przejrzyste i zwięzłe dokumenty programowe: Przewodnik EFISC-GTP, Zasady 
Certyfikacji EFISC-GTP i strona internetowa

• Specjalny dokument sektorowy dotyczący gromadzenia, przechowywania, handlu            
i transportu bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych stworzony przez 
przedsiębiorstwa handlowe dla przedsiębiorstw handlowych – mający na celu wspólny 
cel, jakim jest handel bezpiecznymi materiałami paszowymi i żywnościowymi

• Protokół w sprawie aflatoksyny stale aktualizowany (wraz z innymi systemami certyfikacji 
pasz)

• Możliwość certyfikacji w wielu lokalizacjach

• Członek Międzynarodowego Komitetu ds. Transportu Drogowego 
(http://www.icrt-idtf.com). Celem platformy jest zapewnienie bezpieczeństwa pasz           
w całym sektorze pasz zwierzęcych; harmonizuje ona również wymogi bezpieczeństwa 
członków w zakresie transportu drogowego towarów luzem, przeznaczonych na paszę 
dla zwierząt.   

• Program niezapowiedzianych audytów 

Łatwy dostęp i przejrzystość
Po uzyskaniu certyfikatu, nazwa i dane Państwa firmy oraz certyfikat zostaną umieszczone na 
stronie internetowej EFISC-GTP w celu poprawy przejrzystości i dostępności informacji. 

Przewodnik EFISC-GTP i Zasady Certyfikacji można bezpłatnie pobrać i uzyskać dostęp na 
stronie internetowej, wraz z innymi praktycznymi narzędziami, takimi jak lista kontrolna dla 
audytorów i model raportu z audytu. 

Lista firm posiadających certyfikat EFISC-GTP jest publicznie dostępna na stronie internetowej   
i jest codziennie aktualizowana. Rejestr certyfikowanych firm EFISC-GTP jest jedynym 
narzędziem referencyjnym służącym do weryfikacji faktycznego statusu certyfikacji operatorów.
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Przewodnik EFISC-GTP obejmuje następujące zakresy

1.1. Produkcja paszy (kategoria D3):

 3Kategorie D, F i G odnoszą się do klasyfikacji działalności ISO 22003.

Pobierz specjalny 
dokument sektorowy 
www.efisc-gtp.eu

Materiały paszowe 
z przetwórstwa nasion oleistych

Materiały paszowe         
z produkcji biodiesla

Materiały paszowe  
z produkcji słodu

Materiały paszowe     
z produkcji skrobi
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2. Transport i przechowywanie (kategoria G), dystrybucja, w tym 
zbieranie i handel (kategoria F) materiałami paszowymi/żywnościowymi

4Mieszanie w celu rozcieńczenia zanieczyszczeń objętych regulacjami jest zabronione zgodnie z przepisami UE.

Pobierz specjalny 
dokument sektorowy 

dotyczący transportu, 
magazynowania i handlu

TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 
HANDEL PASZAMI I ŻYWNOŚCIĄ

Produkcja 
rolna

Przemysł spożywczy i paszowy

Odbiór

Przechowywanie

Przygotowanie 
(zgodnie z wymogami 

umownymi)

Opakowania (Opcjonalnie)

Transport

Transport

Produkty uboczne
z przetwarzania skrobi, nasion 

oleistych, biodiesla i słodu

1. Mieszanie: Połączenie dwu lub więcej partii tego samego 
rodzaju materiałów paszowych/żywnościowych, tak aby mogły one 
utracić swoje indywidualne cechy charakterystyczne i stać się 
jednolitą partią4
2. Siekanie: Zmniejszenie wielkości cząstek za pomocą jednego 
lub kilku noży;
3.Czyszczenie: Usuwanie przedmiotów (zanieczyszczeń, kamieni 
itp.) lub części wegetatywnych rośliny, np. niezamocowanych 
cząstek słomy, łusek ziarna lub chwastów; 
4. Obłuszczanie: Całkowite lub częściowe usunięcie 
zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów              
i innych;
5. Obłuskiwanie: Usuwanie zewnętrznych łusek ziaren i nasion 
zazwyczaj za pomocą środków fizycznych;
6. Suszenie: Odwodnienie za pomocą sztucznych lub naturalnych 
procesów;
7. Rozdrobnienie: Proces rozdrabniania materiału paszowego na 
kawałki;
8. Filtrowanie: Oddzielenie mieszaniny cieczy i materiałów stałych 
poprzez przepuszczenie cieczy przez porowate medium lub 
membranę;
9. Nebulizacja: Powlekanie poruszającego się ziarna wyjątkowo 
drobną mgiełką, co zapewnia bardziej równomierne stosowanie 
pestycydów lub innych sposobów obróbki (np. odpylania) niż        
w przypadku opryskiwania substancją stałą;
10. Przesiewanie: Oddzielanie cząstek o różnej wielkości poprzez 
przepuszczanie materiałów paszowych przez sito (sita) podczas 
ich wstrząsania lub przesypywania;
11. Wentylacja: Cyrkulacja strumienia powietrza za pomocą 
środków mechanicznych lub naturalnych przez produkt w celu jego 
schłodzenia lub wysuszenia bądź obniżenia wilgotności.   
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Audyty jakości w ramach certyfikacji EFISC-GTP 
zwiększają zaufanie do systemu

System opiera się na :
• przejrzyste zasady i obowiązki dla operatorów, właścicieli systemów i jednostek 

certyfikujących
• doświadczeni audytorzy i akredytowane jednostki certyfikujące
• ścisłe wymogi nałożone na jednostki certyfikujące i audytorów
• wysoki poziom wyników audytów, stosowany jednolicie i spójnie w całej UE
• program niezapowiedzianych audytów5

• audyty, które są monitorowane za pomocą solidnego programu integralności, wysokiej 
wydajności audytu, dzięki połączonym audytom w odniesieniu do wielu standardów 

5 kroków w kierunku certyfikacji EFISC-GTP

Pełny tekst znajduje się na stronie internetowej EFISC-GTP www.EFISC-GTP.eu

W dokumentach znajdują się: Przewodnik, Zasady Certyfikacji oraz Formularz 
zgłoszeniowy.

 5Program Integralności umożliwia EFISC-GTP weryfikację kompetentnej, jednolitej i pełnej realizacji audytów.

1

2  Wyślij formularz zgłoszeniowy do EFISC-GTP

EFISC-GTP Aisbl zarejestruje 
Państwa aplikację3 

4

5

Należy pobrać kod EFISC-GTP, zasady 
certyfikacji i odpowiedni dokument branżowy, 
a następnie uważnie się z nimi zapoznać.

Należy skontaktować się z jednostką 
certyfikującą wpisaną do publicznego rejestru 
licencjonowanych jednostek certyfikujących na 
stronie internetowej EFISC-GTP.

W ciągu 12 miesięcy: audyt: następnie 
otrzymanie certyfikatu od Jednostki 
Certyfikującej. Ważny przez 3 lata –                    
z corocznym audytem zatwierdzającym



EFISC-GTP został opracowany i jest wspierany przez następujące sektory materiałów żywnościowych i paszowych

COCERAL - europejskie stowarzyszenie reprezentujące europejskie sektory zbóż, ryżu, pasz, nasion oleistych, 
oliwy z oliwek, olejów i tłuszczy oraz handlu towarami rolnymi. 
http://www.coceral.com/ 

FEDIOL - unijny przemysł olejów roślinnych i produktów białkowych, reprezentujący stowarzyszenia kruszarek 
nasion oleistych i rafinerii olejów roślinnych. 
http://www.fediol.eu/

Starch Europe - stowarzyszenie handlowe reprezentujące interesy europejskiego przemysłu skrobiowego.
http://www.starcheurope.eu/

EBB - Europejska Rada Biodiesla reprezentująca głównych producentów biodiesla. 
http://www.ebb-eu.org/

EUROMALT - organizacja gospodarcza reprezentująca sektor słodowy w Unii Europejskiej.  
http://www.euromalt.be/

Czy Twoja firma odbiera, handluje, 
przechowuje lub transportuje materiały 

paszowe lub spożywcze?

Dołącz do programu EFISC-GTP!

WICEJ INFORMACJI : 

EFISC-GTP aisbl
Avenue des Arts 43
B 1040 Bruksela – Belgia

Tel: + 32 (0)2 761 94 72 / Faks: + 32 (0)2 771 38 17

E-mail: info@efisc-gtp.eu

www.efisc-gtp.eu




