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Obchodníci a výrobcovia
vs. Komisia EÚ

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
už v minulom čísle Aktualít 858 som hovoril o nariadení Európskeho parlamentu 1169/2011. Teraz už môžem hovoriť
o tom, že pilotný projekt „Naše potraviny“ je ukončený a bežia prvé dni reálnej prevádzky. Postupne sa pridávajú ďalšie a
ďalšie firmy. V prvom rade chceme, aby boli zaradení naši členovia - výrobcovia, ktorí majú nejaké ocenenie svojich výrobkov. Či už je to Značka kvality SK, Kvalita z našich regiónov alebo naša značka „Vyrobené na Slovensku“. Stručne povedané,
chceme, aby to najlepšie, čo sa u nás vyrába, bolo v databáze čo najskôr. Ak si myslíte, že aj Vaše výrobky sú niečím výnimočné, neváhajte a prihláste sa do projektu Naše potraviny.
Radi Vám pomôžeme.

Nová generácia identifikácie výrobkov
... budúcnosť čiarových kódov a ich úloha v zdieľaní údajov
o výrobkoch
Skôr ako Vám povieme aká je vízia novej generácie identifikátorov, poďme
sa spolu pozrieť do histórie. Pred štyridsiatimi rokmi požiadali obchodníci dodávateľov, aby začali používať na
svoje výroby novinku – čiarový kód.
Hlavným cieľom bolo eliminovať potrebu lepenia cenoviek na každý vý-

robok v predajni. Kód EAN/UPC v ktorom je zakódované globálne číslo obchodnej jednotky (GTIN) sa odvtedy
úspešne používa vo väčšine sektorov
a ani tvorcovia systému si nepredstavovali možnosti jeho rozšírenia a vplyv
na globálny obchod. Dá sa povedať,
že zakódovanie GTIN do strojom čita-

teľnej podoby spôsobilo informačnú
revolúciu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Systém bol navrhnutý a dlhé roky sa
používal len na podporu B2B procesov. Dnes je ale čiarový kód čoraz častejšie používaný ako prostriedok na komunikovanie produktových informácií

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných
úspechov v novom roku 2014.
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„digitálnym“ zákazníkom. A na to už
nie je klasický kód taký vhodný. Preto
organizácia GS1 spolu s Capgeminy a
Consumer Goods Forum začali projekt
New Generation Product Identification
(NGPI).
Prečo vlastne zákazníci vyhľadávajú
viac informácií ako v minulosti? Je to
tým, že rozšírením internetu a používaním mobilných zariadení sa k informáciám dostanú rýchlo a jednoducho.
sa, že koncom tohto roku
•	Odhaduje
bude na svete 3,5 miliardy používateľov internetu.
	Už teraz je na svete viac mobilných
telefónov ako zubných kefiek.
	20 % zákazníkov kupujúcich cez internet svoje nákupy komentuje na
sociálnych sieťach.
	15 % internetových nákupov v roku
2013 tvoria nákupy z mobilných zariadení.

•
•
•

Klasický čiarový kód nie je schopný odkomunikovať očakávané množstvo informácií, ktoré moderný zákazníci požadujú. Čiarový kód nevie napríklad odlíšiť varianty výrobku, môže

sa pre to stať, že pri kúpe cez internet
zákazník nedostane presne to, čo očakával. Zmena kódu zas často znamená dočasnú nedostupnosť výrobkov
u všetkých predajcov a zvýšené náklady na logistiku.
V súčasnosti už existujú kódy, ktoré obsahujú väčšie množstvo informácií, ich
nástup ale brzdí potrebná zmena hardvérového zariadenia u obchodníkov
a výrobcov. Jedná sa o dvojdimenzionálne kódy Datamatrix a QR kód. Odhaduje sa, že minimálny čas potrebný
na prípravu obchodníkov a výroby na
nový typ kódu je 10 rokov.
Už teraz sa začínajú objavovať prvé lastovičky.
Aj naši výrobcovia liekov už tlačia kódy
GS1 Datamatrix na lieky smerujúce
do Francúzska – každý liek má v kóde
GTIN, číslo šarže a dátum exspirácie.
V budúcnosti sa predpokladá, že každý liek bude mať jedinečné sériové číslo, čím sa zabezpečí ochrana pred napodobneninami a presná vysledovateľnosť.
V sieti COOP Jednota Slovensko sa môžete na niektorých výrobkoch stretnúť

s kódmi GS1 Databar. Tento kód obsahuje dátum spotreby a pokladňa v predajni nedovolí predať výrobok po záruke. Práve kód GS1 Databar sa berie
ako prechod medzi EAN kódom a 2D
kódmi. Dá sa do neho zakódovať väčšie množstvo informácií a zároveň nevyžaduje zmenu skenerov u obchodníkov. Projekt Naše potraviny je tiež
jednou z ciest, ako môže čiarový kód
využiť aj koncový zákazník a získať tak
rýchlo a jednoducho informácie, ktoré hľadá. Jednoznačnou identifikáciou
pomocou GTIN a vytvorením aplikácií
prepojených so správnymi databázami
dokáže aj koncový zákazník získať oveľa väčšie množstvo údajov ako doteraz.
Nevieme presne, ako bude vyzerať
nová generácia identifikácie výrobkov,
máme ale určitú predstavu a vieme, že
táto zmena ovplyvní výrobu, obchod
a aj koncového zákazníka. Veríme, že
zmena prinesie pozitíva pre všetkých
zainteresovaných, tak ako pred 40 rokmi dokázal príchod čiarového kódu
EAN.

Ladislav Janco

janco@gs1sk.org

Naše potraviny
... informácie, ktorým dôverujem
S potravinami sa stretávame každý a
často. Ako členovia GS1 Slovakia možno potraviny vyrábate alebo predávate, ak ste iného zamerania, tak ich určite nakupujete a konzumujete. S rozširovaním internetového predaja aj do
oblasti potravín je veľmi pravdepodobné, že sa čoraz častejšie budeme
stretávať aj s online nákupom potravín.
Ak si ale spravíte prieskum po internetových obchodoch, tak zistíte, že získať informácie o potravinách nie je až
také jednoduché. Veľká väčšina obchodníkov nemá na svojich stránkach

takmer žiadne informácie okrem názvu, ceny a malej fotografie. V porovnaní s výrobkami z iných kategórií sú
na tom potraviny na internete naozaj
biedne. Výrobcovia pritom majú detailné informácie, ktoré o potravine potrebujeme vedieť a aj majú povinnosť
všetky relevantné údaje zobraziť na
obale výrobku. V elektronickej podobe
sa tieto údaje ale nezobrazujú a ak ako
zákazník chcete informácie získať, tak
musíte hľadať na stránke výrobcu alebo cez rôzne fóra. Trochu lepšia situácia je len v obchodoch, ktoré sa zaoberajú špeciálnou výživou.

Európska komisia si uvedomuje rezervy v tejto oblasti a preto v roku 2011
vydala nariadenie 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Okrem iného toto nariadenie zrovnoprávňuje prístup k informáciám o potravinách medzi kamennými a online obchodmi. Nariadenie prichádza do platnosti v decembri 2014.
Po tomto dátume budú musieť všetky
online obchody zobrazovať pri výrobkoch aj všetky údaje z obalu výrobku.
Okrem zmien na obaloch a nových
údajoch, ktoré musí výrobca do obalu
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zakomponovať, z nariadenia vyplýva
zodpovednosť pre výrobcu zabezpečiť, aby mal obchodník správne informácie o každom výrobku. Pre výrobcov to môže byť zložitý proces, lebo
sa jedná o veľké množstvo subjektov.
Podľa našich údajov je u nás viac než
140 internetových obchodov predávajúcich potraviny. Preto sme začali s
projektom Naše potraviny.
Úlohou projektu Naše potraviny
je vytvoriť databázu dôveryhodných
údajov o potravinárskych výrobkoch
predávaných na slovenskom trhu. Databáza obsahuje základné údaje o výrobku, zloženie, alergény, nutričné
hodnoty, fotografie, 360 prezentáciu,
marketingové údaje a základné logistické údaje. Povinné údaje sú len
tie, ktoré vyplývajú z nariadenia 1169,
ostatné údaje sú dobrovoľné. Práve
dôveryhodnosť údajov je najdôležitejší bod v databáze a dá sa zaručiť len

spoluprácou s výrobcami. Výrobca alebo majiteľ značky sa teda stáva aktívnou súčasťou projektu a musí verifikovať správnosť údajov o každom produkte. V rámci databázy sme vytvorili užívateľské prostredie, kde jednoduchým spôsobom môže dodávateľ prechádzať a modifikovať svoj sortiment a
potvrdzovať správnosť údajov.
Z databázy môžu čerpať informácie odberatelia výrobcov/distribútorov
potravín, obchodníci, webové obchody, tvorcovia mobilných a webových
aplikácií a aj koncoví zákazníci. Vytvorili sme prostredie pre odberateľov údajov, cez ktoré dokážu veľmi rýchlo získať prístup ku všetkým potravinám
s potvrdenými údajmi.
Ako postupovať, ak chcete mať vaše
výrobky v databáze Naše potraviny?
	Zašlite vzorku obalu/výrobok do sídla GS1 Slovakia

•

Webová stránka
... naše potraviny
Neoddeliteľnou súčasťou projektu Naše potraviny je webová stránka
www.nasepotraviny.info. Na stránke
sú základné údaje o projekte, spoločnosti, ktoré na ňom spolupracujú, a samozrejme údaje o všetkých
výrobkoch, ktoré boli overené ich
výrobcami.
Všetci používatelia internetu si
môžu údaje prezerať bez obmedzení. Najdôležitejšou funkciou webovej stránky je vyhľadávanie výrobkov
podľa zadaných kritérií. Vyhľadávať
možno podľa názvu výrobku, krajiny
pôvodu, kategórie, cechovej značky
(napr. značka kvality SK) alebo podľa prítomnosti resp. neprítomnosti
niektorého alergénu. Výsledkom hľa-
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osobu zodpovednú za potvr•	Určite
dzovanie správnosti údajov
	
zmluvu
•	Podpíšte
spravíme fotografie a pred• My
bežne vyplníme databázu údajmi
z obalu výrobku
	Potvrďte správnosť údajov / doplňte nepovinné údaje

•

Po týchto krokoch môže každý odberateľ získať informácie o Vašich výrobkoch. Naše potraviny slúžia práve na to, aby ste nemuseli komunikovať s každým odberateľom samostatne a aby mal odberateľ istotu, že údaje, ktoré zobrazuje svojim zákazníkom
sú správne.
Viac o projekte Naše potraviny a aj
o nariadení 1169/2011 sa dozviete aj
v ďalších článkoch tohto vydania Aktualít 858.

Ladislav Janco

janco@gs1sk.org

dania je zoznam výrobkov, ktoré vyhovujú všetkým kritériám. Ak nebolo vybrané žiadne kritérium, výsledkom je úplný zoznam výrobkov.
Zoznam výrobkov so základnými informáciami je možné si prezerať v riadkovom alebo dlaždicovom prehľade. Po kliknutí na ľubovoľný výrobok sa používateľ dostane k úplným informáciám o výrobku. Súčasťou informácií sú dve fotografie, 360° prezentácia, informácie
o zložení, alergénoch a nutričných
hodnotách. Okrem toho si môže
používateľ pozrieť, aký veľký je výrobok v skutočnosti, či ako je nutné
ho skladovať.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Mobilná aplikácia
... naše potraviny
Ďalšou súčasťou projektu Naše
potraviny je aj mobilná aplikácia,
ktorú si môže ktokoľvek stiahnuť zadarmo a voľne používať. Mobilná
aplikácia pre telefóny s OS Android je už na svete a vo veľmi blízkej
dobe sa dočkajú aj používatelia te-

lefónov so systémom iOS. Aplikáciu
nie je možné využívať bez zapnutého dátového prenosu, teda prístupu
na internet.
Dizajn aplikácie je jednoduchý. Jej
funkčnosť sa neveľmi líši od funkčnosti webovej stránky. Avšak pou-

žívatelia majú k dispozícií niekoľko
veľmi užitočných funkcií. Mobilná
aplikácia samozrejme dokáže vyhľadávať výrobky podľa zadaných kritérií rovnako ako na webovej stránke
projektu www.nasepotraviny.info.
Navyše dokáže zoskenovať čiaro-

5

vý kód výrobku pomocou v mobile
zabudovaného fotoaparátu. Ďalšou
výhodou je nastavenie osobného
profilu používateľa s jeho alergiami.
Skenovanie EAN kódu
Keď má používateľ v rukách výrobok, zoskenovaním čiarového EAN
kódu na ňom sa okamžite dostane
ku všetkým informáciám v používateľsky príjemnom podaní a samo-

zrejme bez nutnosti používať pri čítaní etikety výrobku lupu.
Osobný profil alergií
Túto funkciu určite uvítajú alergici,
ktorí si pred konzumáciou potravín potrebujú skontrolovať prítomnosť alergénov v každom výrobku. Ak má používateľ nastavený osobný profil so svojimi
alergénmi, aplikácia ho hneď upozorní,
že výrobok nie je pre neho vhodný.

Aplikáciu pre telefóny so systémom Android nájdete v Google
Play, alebo si ju môžete stiahnuť načítaním QR kódu.




Martin Beňo
bano@gs1sk.org

Obchodníci a výrobcovia vs. Komisia EÚ
... d
 okumenty, ktoré majú pomôcť výrobcom potravín

označovať svoje produkty v súlade s novým nariadením EÚ

S blížiacim sa dátumom účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č.1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré upravuje existujúce ustanovenia o označovaní potravín vychádzajú rôzne dokumenty, ktorých
cieľom je uľahčiť výrobcom potravín
orientáciu v tomto nariadení.
Jedným z týchto dokumentov je aj
vysvetľujúca smernica, na ktorej vypracovaní spolupracovali EuroCommerce (organizácia zastupujúca malo
a veľkoobchodníkov v Európe, jej členom je aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR) a FoodDrink Europe (nezávislá organizácia reprezentujúca výrobcov potravín v Európe). Táto smernica postupne bod za bodom prechádza najdôležitejšie skupiny informácií.
Prezentácia informácií na obaloch výrobkov sa totiž s novým nariadením
významne mení. Jedná sa hlavne o
výživové hodnoty, označovanie pôvodu, čitateľnosť, zobrazovanie alergénov a iné doplnkové povinné údaje.
Jedna z najdôležitejších zmien
v označovaní potravín je uvádzanie
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názvu potraviny, hmotnosti, energetickej hodnoty, množstva tuku, nasýtených mastných kyselín, sachari-

dov, cukrov, bielkovín a soli na prednej strane výrobku. Existuje aj zoznam
potravín, pre ktoré toto nariadenie

neplatí (napr.: produkty pozostávajúce z jednej zložky, byliny a koreniny, kvasné octy, žuvačky a potraviny
v obaloch, ktorých najväčšia plocha
je menšia ako 25 cm2). Pre všetky informácie uvádzané v písanej forme
na výrobku je určená minimálna výška písma v závislosti od veľkosti plochy obalu výrobku. Konkrétne minimálna stredná výška písma musí byť
rovná alebo väčšia ako 1,2 mm. V prípade balení alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je
stredná výška písma určená na minimálne 0,9 mm.
Producenti mäsových výrobkov a
výrobkov z mlieka budú musieť podľa
nového nariadenia umiestniť na svoje
výrobky dodatočné informácie o pôvode zvierat. Tieto informácie môžu
zahŕňať miesto narodenia, miesto
chovu a miesto zabitia. Presné znenie
a podrobnosti však budú dostupné až
po 13. 12. 2013, kedy bude vypracovaná štúdia o dopade tohto nariadenia na výrobcov a spotrebiteľov.
Do budúcnosti je veľmi dôležitá
zmena poskytovania informácií o potravinách pri predaji na diaľku. Od decembra 2014 musí mať zákazník nakupujúci napríklad cez internet k dispozícii rovnaké informácie ako zákazník v kamennej predajni. Za presnosť
a aktuálnosť týchto informácií je zodpovedný samotný majiteľ značky. Aby
sme slovenským výrobcom vyšli v
ústrety, združenie GS1 Slovakia spus-

tilo projekt s názvom „Naše potraviny“. Všetci účastníci tohto projektu si
tak zabezpečili jednoduché splnenie
nariadenia. Detailnejšie informácie
nájdete na jeho stránke http://www.
nasepotraviny.info.
Dokument sa ďalej zaoberá problematikou dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti, povinnosťou uvádzania dátumu zmrazenia pri balených a
nebalených potravinách, ako aj uvádzania hmotnosti a obsahu vody
v jednotlivých typoch výrobkov.
Samotná Komisia pre zdravie a
ochranu spotrebiteľa (orgán EÚ) má
však výhrady k tomuto dokumentu.
Preto sú na webovej stránke Komisie a aj na stránke Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR odpovede
na otázky k samotnému Nariadeniu
a manuál na povolené odchýlky, ako
aj vysvetlenie uvádzania dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby potravín. Je tam možné nájsť aj
názor Komisie na implementáciu Nariadenia.
Tento dokument je zostavený ako
odpovede na jednotlivé otázky, ktoré
sú rozdelené do skupín podľa oblasti,
ktorej sa týkajú. Sú to najmä otázky o
dostupnosti a umiestnení povinných
informácií na výrobku, prezentácií povinných údajov na výrobku, vymedzenia niektorých pojmov, označovania
alergénov v prípade balených aj nebalených potravín, zoznamu zložiek,
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prechodného obdobia a predaja na
diaľku.
Pri otázkach, ktoré sa týkajú predaja na diaľku sa v odpovediach Komisia
podrobnejšie zaoberá zodpovednosťou zúčastnených strán za poskytovanie informácií konečnému spotrebiteľovi, stanovením rozsahu poskytovaných informácií pri balených a nebalených potravinách.
Dokument od EuroCommerce a
Food Drink Europe je dostupný zatiaľ
len v anglickom jazyku (v krátkej dobe
bude dostupný aj preklad)

http://goo.gl/Of5b9w
Dokument Komisie pre zdravie a
ochranu spotrebiteľa a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je dostupný v slovenčine tu.

http://goo.gl/lGrmGn




Ivan Štaffen
ivan.staffen@ean.sk

Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org
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Pridajte svojim výrobkom nový rozmer v digitálnom svete
- zdieľajte informácie cez databázu Naše potraviny
Naše potraviny vám pod jednou strechou poskytnú:

••
•

	Jednoduchý spôsob splnenia požiadaviek nariadenia EÚ 1169/2012.
	Kontrolu nad informáciami, ktoré kolujú na internete o Vašich výrobkoch.
	Podporu jednoduchej distribúcie multimediálneho obsahu odberateľom
a internetovým obchodom.

