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Jäljitettävyys: määritelmä
Viite: Asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artikla

• Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on
huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet,
rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut
mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan
olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.
• HUOM.
• Jäljitettävyys on varmistettava jakeluun saakka
EI loppukäyttäjään saakka

3

Jäljitettävyys (eli ulkoinen jäljitettävyys) ≠ Sisäinen jäljitettävyys
Jäljitettävyys (= ulkoinen jäljitettävyys)

Sisäinen jäljitettävyys

Tietojen säilyttäminen
yhden askeleen taaksepäin: kaikkien
ainesosien alkuperätiedot
yhden askeleen eteenpäin: myytyjen
tuotteiden vastaanottajia koskevat
tiedot

Tuottaja pystyy yhdistämään
käytetyt raaka-aineet ja ainesosat

Jäljitettävyys on pakollista

Sisäinen jäljitettävyys on vapaaehtoista

Sen avulla organisaatio voi poistaa
markkinoilta tai vetää takaisin tuotteita
tai ainesosia, jos ne eivät täytä
vaatimuksia

Sen avulla organisaatio voi vähentää
markkinoilta poistettavien tai
takaisinvedettävien tuotteiden määrää,
jos ainoastaan yksittäinen ainesosa on
saastunut

valmistettuihin juustoihin ja
maitotuotteisiin
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Ulkoinen jäljitettävyys: Mitkä tiedot on säilytettävä?
Eläinperäiset
ainesosat ja
tuotteet:

Muut kuin
eläinperäiset ainesosat
ja tuotteet:

Toimittajan/asiakkaan nimi ja osoite

Pakollinen

Pakollinen

Tarkka kuvaus ainesosasta/tuotteesta

Pakollinen

Suositeltu

Tuotteiden määrä

Pakollinen

Suositeltu

Erän tai lähetyksen yksilöivä viite

Pakollinen

Suositeltu

Lähetyspäivä

Pakollinen

Suositeltu
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Ulkoinen jäljitettävyys: Mitä tietoja on annettava?
• Ei keinoja koskevia määräyksiä
• Tuottajan päätettävissä
• Esimerkkejä:
• laskukopioiden tai
lähetyslistojen säilyttäminen
• manuaalisesti täytettävä
lähetysloki
•…
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’Erän’ määritelmä
• Asetus (EY) N:o 2073/2005 > ”’Erällä’

tarkoitetaan tunnistettavaa tuoteryhmää tai joukkoa, joka saadaan tietystä prosessista käytännöllisesti katsoen
samanlaisissa oloissa ja tuotetaan tietyssä paikassa määrätyn tuotantoajan
kuluessa.”
• Tuottajan on määriteltävä oma eränsä
• Erä voi kattaa esimerkiksi
• yhden vuorokauden (erä tunnistetaan tuotantopäivän tai muun
tunnisteen perusteella),
• yhden viikon (erä tunnistetaan tuotantoviikon tai muun tunnisteen
perusteella) tai
• muun yleisen tuotantoajan
• Mitä seurauksia voi olla, jos eräkoko on suuri? Tuotteita saatetaan
menettää suurempi määrä, jos erä on hävitettävä poikkeamien vuoksi
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Jäljitettävyyttä koskevia työkaluja
Tapauskertomukset – esimerkkejä
6.1 PowerPoint ulkoisesta jäljitettävyydestä, Jurss Mejeri
6.2 PowerPoint ulkoisesta ja sisäisestä jäljitettävyydestä,
La Dolce Fattoria
6.3 PowerPoint ulkoisesta ja sisäisestä jäljitettävyydestä,
Under the Balkan Farm

