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PREFAȚĂ

Producția de alimente și sistemele de distribuție ale acestora sunt
din ce în ce mai interdependente, integrate și globalizate. În același timp,
fenomenele critice de siguranță alimentară înregistrate în trecut au ridicat
gradul de conștientizare privind necesitatea de a asigura calitatea și
siguranța alimentară.
Capacitatea de a urmări alimentele de-a lungul lanțului alimentar
poate fi crucială pentru factorii de decizie și pentru industrie în cazul unei
situații critice ce impune retragerea de alimente sau apariția unui focar. Ca
urmare, identificarea originii ingredientelor alimentelor și a hranei pentru
animale precum și a surselor de alimente este de primă importanță pentru
protecția consumatorilor.
Pentru a satisface cerințele consumatorilor de aprovizionare
constantă cu alimente sigure și nutritive, de calitate superioară, precum și
pentru a reconstrui încrederea publicului în lanțul alimentar, proiectarea și
implementarea de lanțuri de aprovizionare trasabile de la fermă până la
consumatorul final a devenit o parte importantă a sistemului global de
asigurare a calității produselor alimentare.
Trasabilitatea facilitează rechemarea sau retragerea produselor
alimentare atunci când este necesar, permite consumatorilor să le fie
furnizate informații specifice și exacte cu privire la produsele implicate și
este esențială pentru investigarea cauzelor intoxicațiilor alimentare și a
altor focare de contaminare.
Consumatorii solicită tot mai mult dovezi verificabile de trasabilitate
ca un criteriu important de calitate / siguranță al produsului alimentar.
Această tendință a fost susținută de o serie de factori, inclusiv creșterea
cererii mondiale de alimente care provin din diverse surse, incidența
ridicată a riscurilor pentru sănătate legate de alimente și creșterea
îngrijorării față de consecințele consumului de organisme modificate
genetic asupra lanțului alimentar uman și a mediului.
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