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Kalandus- ja vesiviljelustoodete 
jälgitavus 

• Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem 
ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks   

 
 

Ain Zereen 
Turukorralduse büroo juhataja 

ain.zereen@vet.agri.ee 
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Kalandus- ja vesiviljelustoodete 
jälgitavus 

• Käsitletavad teemad 

 

• Eesmärk, süsteem 

• Õigusaktid, nõuded 

• Kala päritolu dokumendid 
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EESMÄRK 

• Toiduohutus – inimese tervisele ohtlike 
olukordade vältimiseks ja likvideerimiseks 

• Turukorraldus – vältida ebaseaduslikku , 
kalapüüki ja illegaalseid kalapartiisid turul, 
võrdne konkurents  

27.04.2015 4 



JÄLGITAVUSE süsteem 

 

• Toodete /partiide märgistamine 

• Jälgitavuse dokumendid 

• Andmeregistri pidamine 

• KIS http://kis.agri.ee 
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Toiduseduse § 23. Toidu jälgitavus peab käitleja tagama toidu jälgitavuse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt 

• 1. Toit, sööt, toiduloom ning iga aine, mis on ette nähtud toidu või sööda koostisse 
lisamiseks või mille lisamist eeldatakse, peab olema jälgitav kõigil tootmis-, töötlemis- 
ja turustamisetappidel. 

• 2. Toidu- ja söödakäitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt on tarnitud 
toit, sööt, toiduloom või aine, mis on ette nähtud toidu või sööda koostisse lisamiseks 
või mille lisamist eeldatakse. 

• Selleks kasutavad käitlejad süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad kõnealuse teabe 
pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks teha. 

• 3. Toidu- ja söödakäitlejad kasutavad süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad kindlaks 
teha muud ettevõtjad, kellele nende toodang on tarnitud. Kõnealune teave tuleb 
pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks teha. 

• 4. Toit või sööt, mis viiakse või tõenäoliselt viiakse turule ühenduses, peab olema 
varustatud nõuetekohase etiketi või märgisega, mis hõlbustab toidu või sööda 
jälgitavust asjakohaste dokumentide või andmete abil erisätetes ettenähtud nõuete 
kohaselt. 

 



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 931/2011, 
19. september 2011, 

loomset päritolu toidu suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 178/2002 kehtestatud jälgitavuse nõuete kohta 

 • Artikkel 3 

• Jälgitavuse nõuded 

• 1.   Toidukäitlemisettevõtjad tagavad, et toidukäitlemisettevõtjale, kellele toit tarnitakse, ja pädevale 
asutusele viimase taotluse korral tehakse kättesaadavaks järgmine teave loomset päritolu saadetiste kohta: 

• a) toidu täpne kirjeldus; 

• b) toidu maht või kogus; 

• c) toidu lähetanud toidukäitlemisettevõtja nimi ja aadress; 

• d) saatja (omaniku) nimi ja aadress, kui see erineb toidu lähetanud toidukäitlemisettevõtja nimest ja 
aadressist; 

• e) selle toidukäitlemisettevõtja nimi ja aadress, kellele toit lähetatakse; 

• f) saaja (omaniku) nimi ja aadress, kui see erineb toitu vastuvõtva toidukäitlemisettevõtja nimest ja 
aadressist; 

• g) partii või saadetise number ( Põllumajandusministri määrus nr 109 Toidupartii tähistamise nõuded 
*Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2011/91) 

• h) lähetuskuupäev. 

• 2.   Lõikes 1 osutatud teave esitatakse lisaks teabele, mida on nõutud loomset päritolu toodete jälgimist 
käsitlevates liidu õigusaktides. 

• 3.   Lõikes 1 osutatud teavet ajakohastatakse iga päev ja seda säilitatakse nii kaua, kuni võib põhjendatult 
eeldada, et toit on ära tarbitud. 

• Toidukäitlemisettevõtja esitab teabe pädevale asutusele viivitamata, kui viimane seda taotleb. Toidu tarnija 
võib ise otsustada, kuidas ta teavet esitab, tingimusel et lõikes 1 nõutud teave on toidukäitlejale, kellele toit 
tarnitakse, selgelt ja üheselt mõistetav ning kättesaadav. 
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Kalandustoodete jälgitavus 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 58 

• Kõik kalandus- ja vesiviljelustoodete partiid peavad olema jälgitavad 
kõikidel tootmis-, töötlemis- ja levitamisetappidel alates püügist või 
saagikoristusest kuni jaemüügini. 
• Kõikide kalandus- ja vesiviljelustoodete partiide puhul tuleb esitada 
vähemalt järgmine märgistus ja teave: 
1) iga partii identifitseerimisnumber; 
2) kalalaeva pardatähis ja nimi või vesiviljelustootmisüksuse nimi; 
4) saagi saamise või tootmise kuupäev; 
5) iga liigi kogus kilogrammides, väljendatuna netokaalus või 
vajaduse korral isendite arv; 
6) tarnijate nimi ja aadress; 
7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 
artikliga 35 ette nähtud teave tarbijatele. 
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Kohustuslik teave art. 35 

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1169/2011 
kohaldamist, tuleb kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
märgistusel või etiketil esitada: 
• Liigi tootenimetus ja selle teaduslik nimi 
• Tootmismeetod 
• Püügi- või tootmispiirkond – püügivahendi liik 
• Esitlusviis 
• Minimaalne säilimisaeg 
Pakendamata toodete korral võib kohustusliku teabe 
esitada muu kaubandusteabe abil, näit. stendid või 
plakatid. 
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Turukorralduse büroo 
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Kalandustoodete jälgitavuse nõuded  ( Nõukogu 
määrus  1224/2009 Artikkel 58 ) 

• Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamist, peavad 
kõik kalandus- ja vesiviljelustoodete partiid olema jälgitavad kõikidel 
tootmis-, töötlemis- ja levitamisetappidel alates püügist või 
saagikoristusest kuni jaemüügini. 
• Kalandus- ja vesiviljelustooted, mis viiakse või tõenäoliselt viiakse 
liidu turule, peavad olema nõuetekohaselt märgistatud iga partii 
jälgitavuse tagamiseks. 
• Kalandus- ja vesiviljelustoodete partiisid võib pärast esmamüüki 
ühendada või mitmeks jagada ainult juhul, kui neid on võimalik 
tagantjärele jälgida kuni püügi või saagikoristuseni.  
• Liikmesriigid tagavad, et käitajad kasutavad süsteeme ja menetlusi, 
mis võimaldavad kindlaks määrata kõik käitajad, kellelt nad on 
saanud kalandus- ja vesiviljelustoodete partiisid ja kellele nad on 
nimetatud tooteid tarninud. Kõnealune teave tuleb pädevatele 
asutustele taotluse korral kättesaadavaks teha. 
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Kalandustoodete jälgitavuse nõuded  ( Nõukogu 
määrus  1224/2009 Artikkel 58 ) 

• Punktides 1-6 esitatud teabenõue ei kehti kalandus- ja 
vesiviljelustoodete suhtes, mis on imporditud liitu koos 
vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008 
esitatud püügisertifikaatidega. 

• Liikmesriik võib vabastada käesolevas artiklis 
sätestatud nõuetest vahetult kalalaevadelt tarbijatele 
müüdavad väikesed tootekogused, tingimusel, et 
nende ostuväärtus ei ületa 50 eurot päevas. 

 
• *Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded 

(Põllumajandusministri määrus nr 72  (15.06.2006) Väike kogus liikide kaupa –kuni 
100 kg päevas 
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Kala päritolu dokumendid 

Kala päritolu tõendavateks dokumentideks loetakse 
vastavalt Kalapüügiseaduse § 13 lg 2: 

• esmakokkuostukviitung ehk müügiteatis; 

• lossimisdeklaratsioon; 

• kalalaeva kalapüügipäevik koos kalalaeva 
kalapüügiloaga või kaluri püügipäevik 

• rannapüügipäevik koos kaluri kalapüügiloaga; 

• kala üleandmisdeklaratsiooni või 

• kala transpordidokumenti. 
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Jälgitavuse tõendamine 

• Püügil  püügiluba, püügipäevik, 
ümberlaadimisdeklaratsioon 

•   

• Lossides kaldal   lossimisdeklaratsioon (LD) 

•    

• Maapinnal    üleandmisdeklaratsioon (ÜD) 

•    transpordidokument (TD) 

•    esmakokkuostukviitung (EK) 
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Liigi tootenimetus ja 
selle teaduslik nimi 

Esmakokkuostukviitung 
või kala 

üleandmisdeklaratsioon 

Tootmismeetod  

Esmakokkuostukviitung 
või 

üleandmisdeklaratsioon 
(vesiviljelustoodetel 

saateleht) 

Püügi- või 
tootmispiirkond ja 
püügivahendi liik  

Esmakokkuostukviitung 
või 

üleandmisdeklaratsioon 
(vesiviljelustoodetel 

saateleht)   
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Teave külmutamise ja 
sulatamise kohta  

Märgib müügiks 
pakkuv isik  

Minimaalne säilimisaeg  
Märgib müügiks 

pakkuv isik  
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Tänan tähelepanu eest! 
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