Standard
„Bez GMO“

Podíl podniků, podléhajících kontrole na určené úrovni rizika,
přechodné opatření.

Příloha č. 16

Klasifikace zemědělských podniků, pěstujících rostlinné produkty, včetně sóji
Při nákupu pěstitel deklaruje u všech nakupovaných a pěstovaných zemědělských komodit zdravotní nezávadnost,
udržitelnost, a to, že jsou „Bez GMO“, viz Prohlášení pěstitele GTP/GMP/ISCC, příloha 11 a prohlášení pěstitele o
udržitelnosti dle ISCC EU, popř. dle legislativy ČR.
úroveň
popis
% kontrol
Pozn.: stav v ČR
rizika
podniků
0
osivo u daných rostlinných druhů není osivo GM, nebo 25 %
je schváleno mimo EU a riziko kontaminace na poli je
nízké
1
GM osivo je schváleno a pěstováno mimo EU - je možná 50 %
v ČR je povoleno a je velmi
kontaminace na poli, jsou-li GM rostliny omezeně
omezené pěstování GM
pěstovány v EU s opatřeními k zabránění kontaminace
kukuřice a je možné
na poli (exkluzivní pěstování vybraných odrůd „Bez
znečistění GM sójou
GMO“ nebo právní ochrana zabraňuje pěstování GM
(dovozy)
rostlin)
2
GM osivo je schváleno a pěstováno v EU, je riziko 100 %
vzorkovací plán, kontrola
kontaminace na poli v okolí, ale jsou dodrženy
okolí a dodržení vzdálenosti
specifické vzdálenosti k jejímu zamezení
3
GM osivo je schváleno, vyseto v přilehlém okolí a nejsou certifikace ani Ověření „Bez GMO“ nejsou
dodrženy vzdálenosti k zamezení křížové kontaminace
možné
Klasifikace rizik krmiv pro zvířata (zahrnuje výrobny krmných směsí a mobilní míchárny krmiv (včetně skladování).
úroveň
popis
% kontrol Pozn.: stav v ČR
rizika
podniků
0
zařízení zpracovává pouze bezpečné suroviny - minerály a 100 %.
výrobna KS musí mít
plodiny, suroviny „Bez GMO“ kritické suroviny a výrobky
(předběžně) Osvědčení či
z nich (kukuřice, sója) musí mít (předběžně) Ověření nebo
certifikaci „Bez GMO“ platí
certifikát „Bez GMO“
to zvláště pro externí mobilní
zařízení, neprovozované plně
1
kromě podmínek výše platí, že v provozovnách mohou 100 %.
producentem potravin pro
být využívány GM suroviny, avšak ne na stejných
jeho potřebu, i když využívá
zařízeních výroby krmných směsí, mobilních mícháren
pouze „Bez GMO“ suroviny.
včetně dopravníků, skladů a dopravy
2
kromě podmínek výše platí, že v provozovnách mohou 100 %.
využívat GM suroviny na stejných zařízeních výroby
krmných směsí, mobilních mícháren včetně dopravníků,
skladů a dopravy, ale riziko kontaminace je
minimalizováno čištěním, proplachem mezi šaržemi GM a
„Bez GMO“
3
používají se GM suroviny a je vysoké riziko, že produkty certifikace ani Ověření „Bez GMO“
budou smíchány s GM krmivem při výrobě KS, skladování nejsou možné
nebo vnitřním transportu.
Přeprava volně ložených zemědělských komodit, krmiv a KS, surovin pro výrobu krmiv
Interní doprava ve společnostech (návozy od pěstitele zemědělských komodit, u pěstitele užitkových zvířat (krmné
vozy)) a externí doprava vyžaduje čištění a sledovatelnost nákladů, včetně dokumentace (stasky, deník jízd).
úroveň
popis
% kontrol Pozn.: stav v ČR
rizika
podniků
0
jsou dopravovány jen KS „Bez GMO“, produkty, potraviny 100 %.
externí audit dopravce a suroviny, KS mají certifikát či Osvědčení „Bez GMO“
certifikační orgán v rámci
GMP+B4 nebo ISO 9001
1
nejsou používána stejná vozidla pro GM a „Bez GMO“, a s 100 %.
Osvědčením „Bez GMO“ pro „Bez GMO“
2
produkty s GMO se dopravují stejnými vozidly jako „Bez 100 %.
GMO“, kontaminace se minimalizuje čištěním vozidel dle
GMP+B4, zajištěním sledovatelnosti), dopravce má
certifikaci či (Osvědčení „Bez GMO“)
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je riziko, že potraviny „Bez GMO“ budou smíchány s GM certifikace ani Ověření „Bez GMO“
produkty, nejsou zavedena vhodná opatření
nejsou možné

Klasifikace rizik v živočišné výrobě (produkci potravin)
Smíšené zemědělské systémy (s a bez GM produktů v jednom zařízení (objektu) výkrmu, které kombinuje GM a
„Bez GMO“ krmiva) v rámci jedné výrobní linky nesmí být certifikovány (riziko 3).
Produkce potravin při oddělení farem a provozů s GM a „Bez GMO“ nese potenciálně vyšší úroveň rizika tam, kde
jsou druhově jiné chovy, využívající krmné směsi, obsahující sóju, kukuřici a výrobky z nich (nosnice, brojleři,
prasata). Farmy musí být dobře provozně odděleny, jinak jsou klasifikovány min. na úrovni rizika 1, viz názorné
schéma v příloze 10-Schéma procesu koordinátora, např. při produkci mléka „Bez GMO“ dle tohoto Standardu.
úroveň
rizika
0

popis

1

producenti mají jasné rozdělení surovin a krmiv „Bez
GMO“ a GM, komodity jsou pěstovány „Bez GMO“, což je
dokumentováno na objednávkách a dodacích listech,
v auditech dodavatelů a odběratelů produktů v celém
procesu produkce, popř. mají jen nezastupitelná GM
krmiva pro zvířata

2

jsou používána stejná zařízení pro krmení, mísení krmiv,
skladování nebo vnitřní transport krmiv, ale riziko se
minimalizuje (proplach, čištění)
riziko smíchání krmiva „Bez-GMO“ a GM krmiva při
krmení, mísení, skladování a vnitřním transportu je
vysoké

3

v podniku či oddělené farmě se užívají a skladují jen
produkty „Bez GMO“ (krmné směsi a krmiva s certifikací
„Bez GMO“ či (přechodně) s Osvědčením „Bez GMO“,
nebo jen nezaměnitelná GM krmiva a suroviny.
Vstupy krmiv do výkrmu jsou kontrolovány producentem
potravin.

% kontrol
podniků
25 %, tj. u
certifikace
„Bez GMO“ je
každý podnik
kontrolován
min. 1 x 4 roky

Pozn.:
stav v ČR
10 %, má-li nadřazený
koordinátor certifikaci
IFS, BRC nebo FSMS, a
jsou plně provedeny
interní audity u 100 %
dodavatelů a min. 75 %
podřízených producentů,
je v kategorii 0 a 1
50 %, tj. u
25 %, má-li nadřazený
certifikace
koordinátor certifikaci
„Bez GMO“,
IFS, BRC nebo FSMS, a
každý podnik
jsou plně provedeny
musí být
interní audity u 100 %
kontrolován
dodavatelů a min. 50 %
min. 1 x 2 roky podřízených producentů,
je v kategorii 0 a 1
100 %
každý podnik musí být
kontrolován min. 1 x
ročně.
certifikace ani Ověření „Bez GMO“ nejsou
možné

Klasifikace rizik producenta potravin, který je uvádí na trh
úroveň
popis
rizika
0
jsou používány jen nekritické suroviny a plodiny, popř. suroviny
živočišného původu, které byly certifikovány jako „Bez GMO“
nebo mají (přechodně) Ověření „Bez GMO“ a to v celém zařízení
1
jsou-li používány GM rostlinné či živočišné suroviny,
necertifikované „Bez GMO“ ale nejsou využívány ve stejných
zařízeních
2
jsou používány GM rostlinné či živočišné suroviny,
necertifikované, na stejném zařízení, ale riziko kontaminace
GMO je minimalizováno opatřeními (čištění, proplach mezi
šaržemi)
3
jsou-li používány „Bez GMO“ necertifikované suroviny
živočišného původu, a je riziko, že potraviny „Bez GMO“, budou
smíchány s GM potravinami
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% kontrol Pozn.:
podniků
stav v ČR
100 %
tj. celý podnik pracuje
v systému „Bez GMO“
100 %

tj. oddělení výrobních
linek

100 %

tj. neoddělení
výrobních linek, ale
časové rozlišení

certifikace ani Ověření „Bez GMO“
nejsou možné
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