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Mõiste
• jälgitavus — võimalus jälgida sellist toitu, sööta, toidulooma
või ainet, mis on mõeldud kasutamiseks toidus või söödas või
mille puhul sellist kasutamist eeldatakse, kõigil tootmis-,
töötlemis- ja turustamisetappidel; EÜ nr 178/2002 art 3
• Ehk toidukäitlejad peavad suutma kindlaks teha, kellelt ja
kellele on toodet tarnitud
• Nõue põhineb käsitlusel „üks samm tagasi-üks samm edasi“
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Vajalik teave loomset päritolu saadetiste kohta:
•
•
•
•
•
•
•

Toidu täpne kirjeldus
Toidu maht või kogus
Toidu lähetanud toidukäitlemisettevõtja nimi ja aadress
Saatja (omaniku) nimi ja aadress, kui see erineb toidu lähetanud
toidukäitlemisettevõtja nimest ja aadressist
Selle toidukäitlemisettevõtja nimi ja aadress, kellele toit
lähetatakse
Saaja (omaniku) nimi ja aadress, kui see erineb toitu vastuvõtva
toidukäitlemisettevõtja nimest ja aadressist
Partii või saadetise number ja lähetuskuupäev
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Andmed, mis säilitada
• Varustaja nimi, aadress ja tarnitavate toodete tunnusandmed;
• Tarbija nimi, aadress ja kohale toimetatud toodete
tunnusandmed;
• Kuupäev ja kui vajalik, tehingu/tarne toimumisaeg;
• Maht või kogus, vastavalt vajadusele.
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Andmete säilitamise aeg
• otse lõpptarbijale ettenähtud kiirestiriknevate toodete puhul,
mille kasutusaja lõppkuupäev saabub vähem kui kolme kuu
pärast või on täpsustamata *, tuleks andmeid säilitada kuus
kuud pärast valmistamis- või üleandmiskuupäeva;
• muude kõlblikkusajaga toodete puhul tuleks andmeid
säilitada kõlblikkusaja lõppemisest arvates veel kuus kuud;
• *täpsustamata kõlblikkusajaga toodete puhul kohaldatakse
viieaastast üldist tähtaega.
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Toiduteave.ee
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•

•

Kauplusekett OÜ soovib Posti
tänaval asuvas
jaemüügiettevõttes müüa
Tootmisettevõtte AS toodetavat
loomset toitu. Kauplusekett
kasutab toidu transportimiseks,
ladustamiseks ja
komplekteerimiseks OÜ
Logistikakeskus teenuseid.
Tootmisettevõte AS, Aia1,
Haapsalu, Läänemaa, lähetab
(olles samal ajal lähetatava toidu
saatja (omanik) toidu
Kauplusekett OÜ tellimusel OÜ
Logistikakeskusele, kes on toidu
reaalne vastuvõtja. Toidu saaja
(omanik) on Kauplusekett OÜ,
Värava 1, Tallinn, Harjumaa
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• Tootmisettevõttest lähetatava toidu kohta käivad andmed, mis
vastavad määruse 931/2011 nõuetele liiguvad toiduga
elektroonselt kaasa. Nendest andmetest on võimalik saada
järgnevat infot:
• Toidu lähetaja (sh toidu omanik) Tootmisettevõte AS, Aia 1,
Haapsalu, Läänemaa
• Toidu vastuvõtja: OÜ Logistikakeskus, Tänassilma tee 1,
Saku vald, Harjumaa
• Toidu saaja: Kauplusekett OÜ, Värava 1, Tallinn, Harjumaa
• Toidu nimetus (kirjeldus), kogus (sh ühikud), partii tähis
• Lähetamise kuupäev
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•

•

Kauplusekett OÜ soovib Posti
tänaval asuvas
jaemüügiettevõttes müüa
Tootmisettevõtte AS toodetavat
loomset toitu. Kauplusekett
kasutab toidu transportimiseks,
ladustamiseks ja
komplekteerimiseks OÜ
Logistikakeskus teenuseid.
Toit ladustatakse ja
komplekteeritakse OÜ
Logistikakeskuses ning
lähetatakse toit, mille saaja
(omanik) on Kauplusekett OÜ
vastuvõtjale Kauplusekett OÜ
(Kauplus Paide Süda). Toidu
saaja (omanik) on Kauplusekett
OÜ (Värava 1, Tallinn, Harjumaa)
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• OÜ Logistikakeskus lähetatava toidu kohta käivad andmed,
mis vastavad määruse 931/2011 nõuetele, liiguvad toiduga
elektroonselt kaasa.
• Toidu lähetaja: OÜ Logistikakeskus, Tänassilma tee 1, Saku
vald, Harjumaa
• Toidu omanik (saatja ja saaja): Kauplusekett OÜ, Värava 1,
Tallinn, Harjumaa
• Toidu vastuvõtja: Kauplusekett OÜ (Kauplus Paide Süda)
Posti 1, Paide, Järvamaa
• Toidu nimetus (kirjeldus), kogus (sh ühikud), partii tähis
• Lähetamise kuupäev
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•
•
•
•
•

Vahendajad
Toidu lähetaja ≠ toidu vastuvõtja
Toidu lähetaja ja vastuvõtja ≠ turuleviija
Üksnes turuleviija saab olla kauba saatja
Üksnes turuleviija saab olla kauba saaja
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Esimese 8 kuu tulemused

• Ligikaudu 1800 korral oli jägitavusega probleeme, neist 350
loomse toidu jälgitavus
Peamised puudused:
• Saatelehte pole võimalik viia kokku tootega
• Partii number puudub, partii number ei ole jälgitav
• Saatelehel vale aadress või puudub üldse
• Saatelehel ja pakendil erinevad kuupäevad
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Puudub toote
kogus (kogus
või maht
ühikuna)

Lot nr ei ole
kokkuviidav
pakendil oleva
Lot nr-ga
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Miks jälgitavus on oluline?
• 5.04.2022 tuli RASFF ohuteade Kinder Suprise
üllatusmunade kohta. (Salmonella Typhimuriumi )
• Alguses olid ühe tootekoodiga tooted + teise tootekoodiga
tooted
• Belgia edastas turustatud toodete andmed ja riigid kuhu
tooteid edastati
• 8.04.2022 kõik Belgia tehases toodetud tooted kutsutakse
tagasi
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Tänan
kuulamast!
Margot Paavel
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