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UE: Prawo ˚ywnoÊciowe a Êledzenie ˝ywnoÊci
Nowe Prawo ˚ywnoÊciowe, które wejdzie w ˝ycie od 1
stycznia 2005 r., nak∏ada znaczne obowiàzki na firmy bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej (paszowej). Poni˝ej podpowiadamy, jak poradziç sobie ze spe∏nieniem wymogów nowego prawa, korzystajàc z narz´dzi, które oferuje system
EAN.UCC.

Artyku∏ 17 odnosi si´ do odpowiedzialnoÊci i okreÊla,
˝e operatorzy bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej (paszowej) wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci powinni zapewniç, ˝e ˝ywnoÊç lub pasze spe∏niajà wymagania prawa
˝ywnoÊciowego oraz powinni weryfikowaç realizacj´ tych
wymagaƒ.

Nowe Prawo ˚ywnoÊciowe UE – Przepis (EC) Nr 178/2002
- ustanawia ogólne zasady i wymagania w zakresie prawa
Artyku∏ 18 okreÊla, ˝e:
˝ywnoÊciowego, powo∏uje Europejskà Rad´ Bezpieczeƒstwa • Mo˝liwoÊç Êledzenia: ˝ywnoÊci, pasz, zwierzàt, z których
˚ywnoÊci oraz okreÊla procedury w zakresie bezpieczeƒwytwarzana jest ˝ywnoÊç lub jakichkolwiek innych substanstwa ˝ywnoÊci.
cji zaliczanych do grupy artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i ˝ywiePrzez bran˝´ ˝ywnoÊciowà rozumiemy wszelkie dzia∏ania
niowych (paszowych), powinna byç ustanowiona na wszystpodejmowane w celach osiàgania zysku lub nie, prywatnie
kich poziomach: produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
lub publicznie, podczas któregokolwiek etapu:
• produkcji
• Firmy nale˝àce do bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej
• przetwarzania oraz
(paszowej) powinny mieç mo˝liwoÊç identyfikacji podmio• dystrybucji ˝ywnoÊci.
tów, od których dostarczane sà artyku∏y ˝ywnoÊciowe, pasze, zwierz´ta, z których wytwarzana jest ˝ywnoÊç lub jaPrzepis okreÊla, ˝e Prawo ˚ywnoÊciowe powinno skupiaç
kiekolwiek inne substancje zaliczane do grupy artyku∏ów
si´ na zapewnieniu bezpieczeƒstwa interesów konsumen˝ywnoÊciowych i ˝ywieniowych (paszowych). Firmy potów oraz dostarczaç konsumentom podstaw do podejmowawinny dysponowaç systemami i procedurami, które ponia Êwiadomych decyzji co do ˝ywnoÊci, jakà spo˝ywajà.
Ma to zapobiegaç: nieuczciwym i zwodniczym praktykom, podrabianiu ˝ywnoÊci oraz jakimkolwiek innym
praktykom mogàcym wprowadziç konsumenta w b∏àd.
Dotyczy to zarówno artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, jak
i artyku∏ów ˝ywieniowych (paszowych), importowanych
przez danà spo∏ecznoÊç, jak równie˝ przez nià eksportowanych.
Artyku∏ 14 dotyczy wymagaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i okreÊla, ˝e:
1. W sklepie nie mo˝e znajdowaç si´ ˝ywnoÊç, która jest
niezdatna do spo˝ycia.
2. ˚ywnoÊç powinna zostaç uznana za nie nadajàcà si´
do spo˝ycia, jeÊli:
(a) jest szkodliwa dla zdrowia
(b) nie nadaje si´ do konsumpcji.
W przypadku artyku∏ów paszowych powinny byç one
uznane za niebezpieczne do stosowania, jeÊli mogà mieç
niekorzystny wp∏yw na zdrowie ludzkie lub zwierz´ce,
lub jeÊli mogà powodowaç, ˝e ˝ywnoÊç pochodzàca ze
zwierzàt jà spo˝ywajàcych jest niebezpieczna do konsumpcji przez ludzi. Gdy jakiekolwiek artyku∏y ˝ywnoÊciowe lub pasze uznane za niebezpieczne sà cz´Êcià
partii lub dostawy obejmujàcej t´ samà klas´ lub specyfikacj´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, przyjmuje si´, ˝e
wszystkie artyku∏y w partii lub dostawie sà równie˝ niebezpieczne.
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zwalajà na uzyskanie tych informacji nych, jakim jest system EAN.UCC. Sysna ˝àdanie odpowiednich jednostek tem ten posiada stosowne narz´dzia
paƒstwowych.
pozwalajàce na realizacj´ wy˝ej wymienionych zapisów rozporzàdzenia UE
• Firmy nale˝àce do bran˝y ˝ywnoÊcio- w sposób szybki i bezb∏´dny generujàc
wej i ˝ywieniowej (paszowej) powin- przy okazji wiele dodatkowych efekny mieç mo˝liwoÊç identyfikacji in- tów. KorzyÊci wynikajàcych z ich wdronych firm, którym dostarczane sà ich ˝enia – najkrócej rzecz ujmujàc - powoprodukty oraz powinny dysponowaç dujà, ˝e firma, która u˝ywa tych narz´tà informacjà zawsze na ˝àdanie od- dzi, dzi´ki posiadaniu aktualnych i bezpowiednich jednostek paƒstwowych. b∏´dnych informacji o wymaganej
szczegó∏owoÊci danych, podejmuje naj• Artyku∏y ˝ywnoÊciowe oraz ˝ywienio- bardziej trafne decyzje. Tym samym zawe (paszowe) znajdujàce si´ w skle- stosowanie m.in. standardowych kopie lub majàce si´ tam znaleêç, po- dów kreskowych, poprzez korzyÊci wywinny zostaç odpowiednio oznako- nikajàce z automatyzacji: przyj´ç, lokawane oraz identyfikowane dla u∏a- lizacji, kompletacji i wydaƒ, rejestrujàc
twienia ich Êledzenia, poprzez doku- przy okazji wszystkie niezb´dne dane
mentacj´ oraz informacje zgodnie dla potrzeb Êledzenia ˝ywnoÊci, przyz okreÊlonymi wymaganiami bezpie- czynia si´ dodatkowo do: redukcji praczeƒstwa.
coch∏onnoÊci, eliminacji b∏´dów, redukcji kosztów, efektywnego zarzàdzania
Artyku∏y 19 i 20 dotyczà odpowied- a tym samym - zwi´kszenie konkurennio odpowiedzialnoÊci firm bran˝y cyjnoÊci firmy.
˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej (paszowej). OkreÊlajà one, ˝e jeÊli istniejà
Wspomnianymi wy˝ej standardami sà
przes∏anki mówiàce, ˝e ˝ywnoÊç, która zarówno:
zosta∏a zaimportowana, wyprodukowa- • globalne identyfikatory produktów
na, przetworzona lub dystrybuowana
(jednostek handlowych) – GTIN,
nie odpowiada wymaganiom bezpiecza wi´c ka˝dego produktu (od paszy,
nej ˝ywnoÊci, to powinna natychmiast
poprzez, np. pó∏tusze, owoce, warzybyç uruchomiona procedura wycofania
wa, mleko), na dowolnym etapie
takiej ˝ywnoÊci z rynku. JeÊli taka ˝ywprzetworzenia, który w koƒcowym
noÊç dotar∏a ju˝ na rynek, to operator
efekcie staje si´ artyku∏em spo˝ywpowinien skutecznie i dok∏adnie poinczym
formowaç konsumentów o powodach • globalne identyfikatory firm -GLN,
jej wycofania z rynku i natychmiast wya wi´c ka˝dego przedsi´biorstwa,
cofaç ze sprzeda˝y dostarczone prow tym, np. od którego zakupiono sudukty. Utrata kontroli i brak informacji
rowiec lub wyrób gotowy, lub do jana temat pochodzenia ˝ywnoÊci przez
kiej firmy one trafi∏y
operatorów wymaga zawiadomienia • wszelkie informacje dotyczàce tych
odpowiednich organów.
produktów, którymi sà m.in. data przydatnoÊci do spo˝ycia, seria produkcyjna, podawane w standardowych forJak spe∏niç wymogi
matach, wg tak zwanych Identyfikatonowego prawa?
rów Zastosowania EAN.UCC
• techniki automatycznego wprowaOdpowiedzià na to pytanie jest: stodzania tych danych do systemów insowanie narz´dzi usprawniajàcych zaformatycznych firm za pomocà korzàdzanie logistyczne ka˝dej firmy,
dów kreskowych EAN.UCC
zgodnie z globalnym systemem auto- • i wreszcie – dokumenty elektroniczmatycznej i elektronicznej wymiany dane, zast´pujàce tradycyjne dokumen-

ty handlowe, te˝ wg standardów globalnych;
przy czym centralnym narz´dziem
pozwalajàcym na wymian´ wszystkich
niezb´dnych danych, w sposób bardzo
szybki i absolutnie bezb∏´dny w ca∏ym
∏aƒcuchu dostaw jest:
• standardowa etykieta logistyczna
EAN.UCC.
Etykieta logistyczna EAN.UCC w standaryzowany sposób, poprzez seryjny
numer jednostki logistycznej (SSCC)
identyfikuje ka˝dà jednostk´, którà nale˝y Êledziç w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw. Etykieta, w przypadku jednostki o jednorodnej rodzajowo zawartoÊci, dodatkowo zawieraç mo˝e wszelkie dane o zawartoÊci (np. o towarze na palecie),
w tym, np. o iloÊci tego towaru wg okreÊlonej jednostki miary, wszystkich atrybutach sta∏ych i zmiennych towaru, np.
numer serii produkcyjnej, terminie przydatnoÊci do spo˝ycia, itp. oraz o dostawcy lub odbiorcy danego produktu.
Organizacje krajowe EAN w Polsce –
Instytut Logistyki i Magazynowania,
proponujà swoim uczestnikom wdro˝enie aplikacji generujàcej etykiety logistyczne, w której nast´puje zapis danych o ka˝dej oznaczonej palecie. Pozwala to nie tylko na generowanie
standardowych etykiet logistycznych
ze wszystkimi wymaganymi danymi,
o jakie zaczynajà si´ upominaç sieci
handlowe od swoich dostawców, ale
równoczeÊnie pozwala na automatyczne zapisywanie tych danych, w celu
dysponowania nimi w∏aÊnie mi´dzy innymi w celu spe∏nienia wymogów Nowego Prawa ˚ywnoÊciowego UE. JednoczeÊnie proponowane rozwiàzanie
umo˝liwia nie tylko Êledzenie ˝ywnoÊci, ale dodatkowo – mo˝na je wykorzystaç do usprawnienia zarzàdzania
w∏asnym magazynem zaopatrzenia lub
zbytu, a dalej – ca∏à firmà. Zach´camy
zatem do korzystania ze standardów,
jakie dla tych potrzeb oferuje system
EAN.UCC, ∏àczàc spe∏nienie wymogów
zewn´trznych z korzyÊciami na rzecz
w∏asnej firmy.

Czasopismo „Logistyka”.
Do∏àcz do elity.
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