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Проследимост: определение
Регламент (EC) 178/2002 – чл. 18

• Възможността за проследяване на храна, фураж,
животно предназначено за храна или вещество,
предназначено да бъде или се очаква да бъде включено в
храна или фураж, през всички етапи на производство,
преработка и дистрибуция
• ВНИМАНИЕ:
• проследимост > задължително до дистрибуцията
НЕ е нужно проследяване на краен
клиент …
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Проследимост (често наричана „външна“ проследимост) ≠ Вътрешна
проследимост
Проследимост (= външна
проследимост)

Вътрешна проследимост

Запазване на информация :
една стъпка назад: до произхода на
всички съставки
Една стъпка напред: до получателите
на произведените продукти

The link is done between
all raw materials and ingredients used
and
all cheeses or dairy products made

Проследимостта е задължителна

Вътрешната проследимост не е
задължителна

Позволява да се организира
изтегляне от пазара или изземване в
случай на несъответствие на продукт
или съставка

Може да позволи ограничаване на
мерките за изтегляне/изземване ако
замърсяването е установено само в
една специфична съставка
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Външна проследимост: Каква информация трябва
да се пази?
Съставки или
продукти от
животински
произход:

Съставки или
продукти от
не-животински
произход:

Име + адрес на доставчика/клиента

Задължително

Задължително

Подробно описание на съставката/продукта

Задължително

Препоръчително

Количество

Задължително

Препоръчително

Референция към партида/доставка

Задължително

Препоръчително

Дата на изпращане

Задължително

Препоръчително
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Външна проследимост: Как да предоставим
информацията?
• Няма задължителни форми
• Отговорност на производителя
• Примери:
• Копия на фактури, документи за
изпращане, …
• Дневник, воден на ръка ….
•…
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Понятието партида …
• Регламент (EC)n° 2073/2005 > Партида

е „група или набор от
идентифицируеми продукти, получени от даден процес при
практически идентични обстоятелства и произведени на
дадено място в рамките на определен производствен период“.
• Производителя трябва да оредели своята партида
• Една партида може да бъде:
• 1 ден (идентифицирана с датата на производство или друго
означаване …)
• 1 седмица (идентифицирана с номер на седмицата или друго
означаване …)
• Друг общ период на производство
• Какви последствия може да има по-голяма партида? > повече
продукти ще бъдат унищожени в случай на несъответствие
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Налични инструменти за проследимост
Примери за проследимост
6.1 Външна проследимост в Jurss Mejeri - Power Point
6.2 Външна и вътрешна проследимост в La Dolce Fattoria - Power Point
6.3 Външна и вътрешна проследимост в „Под Балкана“ - Power Point

