SMR.4.(1) Bezpieczeństwo żywności i pasz - wymogi ogólne

Lp.

Wymogi zgodności

4.1.

Rolnik przestrzega zakazu wprowadzania na rynek żywności,
która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia
przez ludzi.

4.2.

Rolnik przestrzega zakazu wprowadzania na rynek paszy
niebezpiecznej dla zwierząt.
Rolnik przestrzega zakazu stosowania paszy niebezpiecznej
dla zwierząt w żywieniu zwierząt.

4.3.

TAK NIE

Rolnik, który hoduje, zbiera lub poluje na zwierzęta lub wytwarza produkty
podstawowe pochodzenia zwierzęcego lub produkuje lub zbiera produkty roślinne:
przestrzega obowiązku postępowania z odpadami
i substancjami niebezpiecznymi w taki sposób, aby nie było
możliwość zanieczyszczenia odpadami produktów
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
przestrzega obowiązku postępowania z odpadami
i substancjami niebezpiecznymi w taki sposób, aby nie
doszło do zanieczyszczenia produktów pochodzenia
zwierzęcego lub produktów roślinnych.
Rolnik, który hoduje, zbiera lub poluje na zwierzęta lub wytwarza produkty
podstawowe pochodzenia zwierzęcego:

4.4.

przestrzega obowiązku zapobiegania występowaniu
i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na
ludzi wraz z żywnością pochodzenia zwierzęcego, w tym
poprzez zgłaszanie podejrzenia takich chorób właściwym
organom,
przestrzega obowiązku podejmowania środków ostrożności
przy przyjmowaniu nowych zwierząt.
Rolnik przestrzega obowiązku stosowania:

4.5.

Opis stanu
NIE
stwierdzoneg
DOTYCZY
o

dodatków do pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 sierpnia 2003 r., w tym w szczególności ze wskazaniami
zamieszczonymi na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do
tego opakowania;
produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie
z zaleceniami lekarza weterynarii;

środków ochrony roślin zgodnie z oznakowaniem lub
etykietą – instrukcją stosowania;
produktów biobójczych zgodnie z oznakowaniem lub
etykietą – instrukcją stosowania.
Rolnik przestrzega obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej:
wszelkich odpowiednich sprawozdań (raportów) na temat
przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów
pochodzenia zwierzęcego;
4.6.
rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom;
produktów leczniczych weterynaryjnych lub innych
produktów leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich
podawania i okresów karencji;
wyników analiz próbek pobranych z roślin lub od zwierząt lub
innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych,
istotnych ze względu na zdrowie ludzi;
stosowania środków ochrony roślin;
stosowania produktów biobójczych.

Rolnik przestrzega obowiązku podejmowania
odpowiednich czynności zaradczych określonych w
4.7.
zaleceniach pokontrolnych, wynikających z
przeprowadzonych kontroli urzędowych.
Rolnik przestrzega:
maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych
limitów pozostałości substancji farmakologicznie
4.8.
czynnych stosowanych w weterynaryjnych
produktach leczniczych,
zakazu stosowania substancji niedozwolonych.
Rolnik przestrzega zakazów:
wprowadzania do obrotu, jako żywność jeżeli produkty
te zawierają pozostałości pestycydów przekraczające
4.9. największe dopuszczalne poziomy,
wprowadzania do obrotu i podawania zwierzętom
produktów jako pasza jeżeli produkty te zawierają
pozostałości pestycydów przekraczające największe

dopuszczalne poziomy.

4.10

Rolnik przestrzega obowiązku (w tym poprzez posiadanie odpowiedniej
dokumentacji) zapewnienia identyfikowalności zwierząt hodowlanych,
żywności, pasz oraz substancji przeznaczonych do dodania do pasz:
dostarczonych rolnikowi;
które rolnik wprowadza na rynek.
W przypadku gdy rolnik uzna, że wyprodukowana przez niego żywność jest
niezgodna z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności lub gdy
podejrzewa, że nie spełnia ona tych wymogów, przestrzega obowiązku:
natychmiastowego postępowania w celu wycofania z
rynku tej żywności;

powiadomienia o tym fakcie właściwych władz (organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej
4.11.
Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne organy w zakresie
ich kompetencji);
współpracy z właściwą władzą;
poinformowania konsumentów o przyczynach
wycofania żywności i w razie konieczności odbioru od
konsumentów produktów już im dostarczonych, jeżeli
inne środki nie były wystarczające do zapewnienia
wysokiego poziomu ochrony zdrowia.
W przypadku gdy rolnik uzna, że pasza przez niego wyprodukowana jest
niezgodna z wymogami w zakresie bezpieczeństwa pasz lub gdy podejrzewa,
że nie spełnia ona tych wymogów, przestrzega obowiązku:
natychmiastowego postępowania w celu wycofania z
rynku tej paszy;
powiadomienia o tym fakcie właściwych władz
4.12. (Inspekcji Weterynaryjnej);
współpracy z właściwą władzą;
poinformowania nabywcy paszy o przyczynach jej
wycofania i w razie konieczności odbioru od niego
produktów już dostarczonych, jeżeli inne środki nie są
wystarczające do zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony zdrowia.

