ETIQUETATGE PINSO

Romi Dinarès Quera · 647423720 · romidina@gmail.com

REGLAMENTACIÓ A MÀ
•

Reglament (CE) 767/2009 → PINSO i MATÈRIA PRIMERA.

•

Reglament (UE) 68/2013 → CATÀLEG DE MATÈRIES PRIMERES.

•

Reglament 1831/2003 → ADDITIUS.

•

Reglament 1409/2009 → PINSOS MEDICAMENTOSOS.

DOCUMENTS A MÀ
FÓRMULA PINSO +
components
analítics

ETIQUETA PREMESCLA

LLISTAT D’ADDITIUS
AUTORITZATS

ANNEX I
Reglament (CE) núm.
1831/2003.

https://ec.europa.eu/food/safety/animalfeed/feed-additives/eu-register_en

GRUPS D’ADDITIUS

ETIQUETES PRIMERA MATÈRIA
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

CATEGORIA
PRODUCTE

“Matèria primera per
alimentació animal”

“Matèria primera per a pinso”

NÚMERO
REGISTRE
EMPRESA

α-ESPXXXXXXX
ESP XXXXXX

αESPXXXXXXX

No es declaren totes

S’han de declarar

Nom incorrecte

Catàleg de matèries primeres

MATÈRIES
PRIMERES

No consten les dades
addicionals del catàleg

Informació específica, declaració
oblogatòria

LOT

No apareix

Ha de constar

PES

No apareix

Ha de constar

ETIQUETES PRIMERA MATÈRIA
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

No apareix o incorrecte (“aliment
per animals”)

Pinso complert
Pinso complementari
Pinso mineral

DATA DE DURABILITAT

Error en la indicació

Només si conté additius no
tecnològics:
“utilitzar abans de” → dd/mm/aa
“utilitzar preferentment abans del...”
→ mm/aa

RAÓ SOCIAL I/O
ADREÇA

no apareix o incomplerta

Cal incloure tota la informació

OMG

Incorrecte o consta per una MP
que no hi ha a la composició

Ha de constar la llegenda i que es
correspongui amb la matèria primera

DECLARACIONS
SEGONS REG
999/2001

No consten les declaracions

“no apte per a remugants”

LLENGUA OFICIAL

En llengua estrangera

Com a mínim llengua oficial

TIPUS DE PINSO

ETIQUETES PINSO COMPOST
TITOLS
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

“Components analítics”

Ha d'aparèixer com a títol

“Ingredients” enlloc de “Composició”

Cal posar “composició” i llistar les
matèries primeres.

Manca títol “Additius”

Cal que consti

Manca declaració precisa pinsos dietètics

En cas de pinsos dietètics cal que
aparegui la menció

“Aliments (animals)” per “Pinso”

No s’utilitza el terme “aliments”

ETIQUETES PINSO COMPOST
TIPUS DE PINSO
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

Incorrecte o no consta

Complet/ complementari

Denominació incorrecta del nom o de les
matèries primeres

Segons catàleg matèries primeres Reg
68/13

No consten les dades addicionals indicades
al catàleg

Han de constar totes les dades de la
descripció

ETIQUETES PINSO COMPOST
MATÈRIES PRIMERES
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

No es troba al Catàleg de Matèries Primeres
o al Feed Material Register

S’ha de comprovar primer
Definicions del catàleg, sempre

Expressions de MP sense ser-ho.
Repetides

Revisar, no es poden repetir

ETIQUETES PINSO COMPOST
ADDITIUS
INCOMPLIMENT
Número autorització incorrecte o falta
Falta declaració obligatòria / no complerta/
incorrecta

CORRECCIÓ
Codi que apareix al llistat d’additius
autoritzats
Hi ha additius pels quals s’ha
d’incloure declaració (ex: urea) es
troba al reglament que l’autoritza.

Denominació incorrecte / falta

Exactament com surt al llistat
d’additius

Sobredosificats / Infradosificats

Revisar càlculs, % inclusió premescla,
errors de teclejat.

Unitats incorrectes

No aptes per a l’espècie o categoria de destí

Han de coincidir amb les unitats
indicades al reglament que els
autoritza.
Indicades al reglament que els
autoritza.

ETIQUETES PINSO COMPOST
ADDITIUS
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

Grup funcional additiu: ús incorrecte
denominació abreujada grup funcional

Cal posar el nom del grup correcte (tan
complert com abreujat)

Grup funcional amb ús de les dades
abreujades i no abreujades
Falta indicar la quantitat

Apareix “Etoxiquina”
Retirats del mercat / prohibida la
comercialització / no al registre

Indicar-lo com a matèria primera
Incloure l’additiu a l’apartat additiu i
composició

Tots els grups indicats de la mateixa
manera
Cal incloure la quantitat amb les
unitats correctes
Prohibida

Ull!
Si apareixen al llistat d’additius són
additius i si apareixen al Catàleg són
matèries primeres
Només a l’apartat “Additius”

ETIQUETES PINSO COMPOST
PINSO MEDICAMENTÓS
INCOMPLIMENT
Falten algunes o totes les dades, o no
etiquetat com a tal
Error en dades obligades

CORRECCIÓ
Informació complerta sempre, segons
Reglament 1409/09

PINSO COMPOST
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

ESPÈCIE DESTÍ

No consta i el producte no és apte
per a totes les espècies.
Espècie incorrecta (coloms-animal de
companyia)

Ull

NÚMERO REGISTRE EMPRESA

Incorrecte o no consta α

αESPXXXXXXX

RAÓ SOCIAL / ADREÇA

Falta o incomplerta

Complerta

LOT

Falta

Hi ha de ser sempre

PES

Falta

Hi ha de ser sempre

DECLARACIONS SEGONS REG
999/2001

No apareixen quan aplica

“No apte per a
remugants”

No consta, no és correcte o consta
per a matèries primeres que no estan
a la composició

Ull

OMG

PINSO COMPOST
INCOMPLIMENT

CORRECCIÓ

Error

“utilitzar abans de” → dd/mm/aa
“utilitzar preferentment abans del...” →
mm/aa
“… (periode de temps en dies o mesos)
després de la data de fabricació»

No consten o incorrectes

Quan s’hagi fixat un contingut màxim dels
additius, cal que apareguin

No apareix

En cas de pinso per animals de
companyia pot aparèixer telèfon o altre
dada per a contacte (correu electrònic)

SUPORT

Incorrecte o apareix en
pinsos

Només a les premescles

DATA FABRICACIÓ

Falta

Si la data de durabilitat fa referència a la
data de fabricació hi ha de constar

LLENGUA OFICIAL

En llengua estrangera

Mínim llengua oficial de l’estat

DOSIS / TAXA INCORPORACIÓ

Usar “dosi” (fa referència a
medicamcions”

S’ha d’utilitzar el terme “taxa
incorporació..”

DATA DURABILITAT

INSTRUCCIONS D’ÚS

TELÈFON GRATUÏT

AUDITORIES ASFAC
•

Números de registre --> Minimitzar l’espai entre l’α i el número ESP. No hi ha
d’haver espais ni guions.
• Data de consum preferent:
• La menció “Caducitat” s’utilitza només per als pinsos medicamentosos. En
aquests casos seria Data de durabilitat mínima o cap indicació, amb la frase
“Utilitzar-se abans de....” ja n’hi ha prou.
• No apareix la data de consum preferent.
• Components analítics:
• En l'apartat hi manquen els components GREIX BRUT, CENDRA BRUTA
i LISINA segons Capítol II Apartat 1 del Reglament (UE) 2017/2279 de
la Comissió.
• En l’apartat Components analítics apareix Olis i greixos bruts quan
ha d’indicar Greix brut.
• Composició:
• Indicar entre parèntesis (1), (2) o (3) però a l’etiqueta no apareix la llegenda
associada a cadascun dels nombres.

AUDITORIES ASFAC
•

Additius:
• El codi de l’additiu Ácido Guanidinoacético és 3c372, sense punts.
• El codi de l’additiu 4b1702, ha d’anar sense espais.
• Els additius E 558, E 562, E 321, E 310, E 772 s’escriuen sense espai entre
la E i el número.
• L’additiu 5 1 758 incorpora els espais entre números.
• Els additius E 330, E 563 i E 310 s’escriuen sense guió.
• L’additiu E4a17 s’escriu sense la E davant.
• L’additiu E 3 Cobalt ja no està autoritzat.
• El codi de l’additiu Saccharomyces cervisisie és E 1711, sense guió
(Reg 1200/2005).
• Al llistat d’additius autoritzats (Ed 2/2020 – 280 de 21/02/2020) no
apareix l’additiu E 558. Per a la Bentonita apareix l’additiu 1m588i i per
la Montmorillonita apareix el codi d’additiu 1g557.

AUDITORIES ASFAC
•

Additius:
• Llegenda per a l’additiu 3b405 i segons Reg 2018/1039 per a pinsos per
a bovins després de l’inici de la rumiació, si el nivell de coure en el pinso
és inferior a 20 mg / kg cal incloure la següent llegenda:
"El nivel de cobre de este pienso puede provocar deficiencias de cobre en
pastos de pastos de ganado con alto contenido de molibdeno o azufre."
• El codi de l’additiu 4a27 correspon a la descripció Preparació de 6-fitasa,
produïda per Aspergillus niger (DSM 25770) segons llistat vigent d’additius
Edició 11/2019 277 tot i que en el Reglament d’autorització (UE) 2018/338
de la Comissió de 7 de març de 2018 apareix tal com ho indiqueu a
l’etiqueta.
• L’additiu Narasina i Nicarbacina (Maxiban G160) apareix al llistat d’additius
autoritzats (Ed 2/2020 – 280 de 21/02/2020) amb el codi 5 1 772 i segons
el REG (EU) 885/2010 que l’autoritza el contingut màxim per cadascun dels
dos additius és de 50 mg/kg.
• Segons REG (UE) 2015/1043 l’additiu 4a1617 ha de contenir com a mínim
1500 EPU/ kg (Especies menores de aves de corral de engorde).

AUDITORIES ASFAC
•

Additius:
• Llegenda per a l’additiu 3b405 i segons Reg 2018/1039 per a pinsos per
• Segons REG (UE) 1365/2013 l’additiu 4a17 ha de contenir com a mínim 50
U/kg de α-galactosidasa i 285 U/kg endo-1,4-βglucanasa (Especies menores de aves de corral de engorde).
• Com que l’etiqueta du 3b301 Cobalt, cal que inclogui la llegenda “S'han de
prendre mesures de protecció per evitar l'exposició al cobalt per inhalació o
per via dèrmica” segons REG (UE) Nº 131/2014.
• Com que conté l’additiu 3b301 hauria d’incloure la llegenda "S'han de
prendre mesures de protecció per evitar l'exposició al cobalt per inhalació o
per via dèrmica" (Reg 131/2014).
• Per a l’additiu 4a16 el mínim contingut en pinso complert és 250 OTU/kg
segons REG (EU) 2016/348.
• Com que conté l’additiu 3b301 hauria d’incloure la llegenda "S'han de
prendre mesures de protecció per evitar l'exposició al cobalt per inhalació o
per via dèrmica" (Reg 131/2014).

AUDITORIES ASFAC
• Pinso medicamentós:
• Segons RD 1409/09 l’etiqueta ha d’incloure la informació que es descriu en
l’Article 9 Capítol IV, no en un document separat.
• En l’etiqueta manca la composició quantitativa i qualitativa de la
premescla medicamentosa 2010 ESP segons Article 9 punt 1 b) del Real
Decret 1409/2009. Segons la fitxa tècnica de la premescla (apartat 2)
caldria incloure la informació que hi surt.
• En l’etiqueta manca incloure el Temps d’espera, encara que sigui zero, de la
premescla medicamentosa 2010 ESP segons Article 9 punt 1 d) del Real
Decret 1409/2009. Segons la Fitxa tècnica de la premescla medicamentosa
punt 4.11 per Carn és de 4 dies.
• Cal incloure la data de caducitat segons Article 9 punt 1 f) del Real Decret
1409/2009.
• Quan es tracta d’una etiqueta de pinso medicamentós cal indicar “Fecha de
caducidad” en lloc de “Utilizar antes de” (Article 8 Capitulo IV del
Reglament 1409/09).

