Прехранбениот сектор понуди помош при
означувањето на земјата на потекло
Преземено од:

GS1 Австралија и Кампањата
„Произведено во Австралија“
(Australian Made Campaign) објавија
дека нивната соработка за помош на
сопствениците на брендови во секторот
Храна и Свежи Намирници во
обезбедување информации во врска со
Означувањето на Земјата на Потекло
(Country of Origin Labelling - CoOL) за
потрошувачите и продавачите на мало.
Од 1ви Јули 2016, Австралиската Влада ќе ја воведе новата
легислатива за означување на храната. Бизнисите со храна кои
продаваат храна во Австралиските продавници ќе започнат да ги
користат новите, лесно разбирливи декларации на храната со кои
јасно ќе се покаже каде храната е одгледана, произведена,
подготвена или пакувана.
GS1 Австралија и Кампањата „Произведено во Австралија“ ќе ја
поддржат новата легислатива за означување на храната преку
воспоставување на база на податоци за сите прехранбени производи
произведени или одгледани во Австралија и ќе ги прикажат
податоците за земјата на потекло (CoOL) на сопствениците на
брендовите во Националниот Каталог на Производи (National Product
Catalogue), како паметна и безбедна алатка за размена на податоци за
производите преку една еднинствена и достапна локација.
Иан Харисон (Ian Harrison) Извршниот Директор на Кампањата
„Произведено во Австралија“ за Магазино „Food and Beverage Industry News“ изјави: „Ние ја поздравуваме соработката со GS1
Австралија, бидејќи на сопствениците на брендовите и на

продавачите ќе им обезбеди конзистенција на означувањето на
храната, пристап до информациите за земјата на потекло на храната
преку Националниот Каталог на Производи и интеграција на тие
информации во онлајн шопинг платформите“.
Во новите етикети, исто така ќе биде влучено
триаголното лого со најпрепознатливиот
австралиски симбол – кенгурот, кое ќе укажува на
австралиското потекло на производ, со соодветен
придружен текст (направено или одгледано во
Австралија, производ на Австралија, Австралиска
морска храна итн.)
Воведувањето на новото лого постепено ќе се воведува во текот на
наредните две години, за да се намали влијането кое прехранбените
компании ќе го претрпат во текот на исполнувањето на обемните
барања за водедување на новите правила за означување. Новата
шема исто така ќе им помогне на потрошувачите, преку информациите
кои ќе им помогнат при донесувањето на одлуки во текот на
купувањето, во врска со храната која ја купуваат за нив и нивните
семејства.
Според Извршната Директорка на GS1 Австралија Марија Палацоло
(Maria Palazzolo), оваа соработка оди во прилог на заедничката визија
за заштита на Австралискиот синџир на снабдување со храна и кон
безбедноста на потрошувачите.
Г-ѓа Палацоло додава дека: „Денес луѓето сакаат да знаат каде е
одгледана нивната храна, каде е произведена и каде е пакувана.
Новите декларации ќе ја ублажат загриженоста во однос на
квалитетот и безбедноста на храната која тие ја конзумираат.
Внесувањето и потпирањето на податоците за земјата на потекло
(CoOL) во Националниот Каталог на Производи преку користење на
GS1 стандардите, исто така ќе придонесе кон подобра видливост на
производите во текот на движењето низ синџирот на вредности“.

