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1. Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login (eelmise nimega
ECAS - European Commission Authentication System) konto loomine
NB! Kui Teil on juba EU Login (eelmise nimega ECAS) konto olemas, siis seda teist korda
tegema ei pea ja võib liikuda otse punkti nr. 2 juurde.
1.1 Selleks, et konto luua, palun minge lehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Teile avaneb TRACES NT esileht:

1.2 Palun valige “Registreeru Tracesi kasutajaks”.

Järgmiseks avaneb EU login esileht:
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Üleval paremal on võimalus valida Teile sobivaim keelekeskkond:

1.3 Palun täitke kõik vormil toodud lahtrid: eesnimi; perekonnanimi; e-mail; e-maili keel ning kood.
E-mailiks soovitame panna Teie isikliku töö e-maili aadressi, millega edaspidi logite süsteemi
TRACES NT.
Tutvuge andmekaitse põhimõtetega ning tehke linnuke vastavasse lahtrisse, seejärel klõpsake
väljal “Loo konto”. Teile peaks saabuma e-kiri, milles on registreerimise kinnitamiseks ning
parooli loomiseks vajalik link.
Teil on oma parooli loomiseks aega kuni 24 h alates selle sõnumi saatmisest, kuid soovitame
seda võimaluse korral kohe teha. Selle aja möödudes võite teha uue taotluse, kasutades sama
linki. Sellisel juhul peate oma kasutajanime uuesti sisestama ning oma taotluse kinnitama.
Kui Te ei saanud automaatset e-maili, leiab abi järgnevatelt lehtedelt:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/help.cgi
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2. Kasutajakonto kinnitamine TRACES NT süsteemis
2.1 Palun minge lehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

2.2 Valige nupp “Logi sisse Tracesisse“, Teid suunatakse edasi EU login juurdepääsu lehele:

Sisselogimiseks kasutage e-maili aadressi või kasutajanime mille EU login konto loomisel
valisite.
2.3 Järgmiseks suunatakse Teid TRACES NT lehele :
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Sealt tuleb Teil valida roll: “Ettevõtja” (importija, esimene kaubasaaja).

2.4 Seejärel otsige riigi järgi juba süsteemis olevaid Eesti ettevõtteid:

Kui Teie ettevõtet allpool otsingutulemustes pole, tuleb Teil oma ettevõte ise süsteemi lisada.
Selleks valige üleval paremal nupp “Loo uus ettevõtja”.

Palun täitke kõik vormil toodud lahtrid, paremast tulbast valige kategooria „Organic“ning lisage
detailid.

Kui kõik vajalikud lahtrid on täidetud, valige üleval paremal nupp “Loo uus ettevõtja”.
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Avaneb aken, kuhu saate lisada veel täiendavat informatsiooni. Seejärel taodelge konto
kinnitamist “Saada loataotlus”

Avaneb pilt, kus on näha Teie poolt esitatud ligipääsu taotlus.

Seejärel võib süsteemist välja logida.
Teie profiil kinnitatakse Veterinaar- ja Toiduameti poolt kahe tööpäeva jooksul.
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3. Kontrollsertifikaadi loomine
Kontrollsertifikaadi koostamine võib toimuda järgnevalt:
1) importija täidab süsteemis TRACES NT ära asjakohased lahtrid kaubasaadetise osas ning
suunab kontrollsertifikaadi kinnitamiseks kontrollorganile* või kontrollasutusele**;
2) kontrollorgan või kontrollasutus koostab ise kontrollsertifikaadi, st täidab kontrollsertifikaadil
ära asjakohased lahtrid kaubasaadetise kohta ning kinnitab selle.
*kontrollasutus – liikmesriigi riiklik haldusorganisatsioon, millele pädev asutus on tervikuna või osaliselt delegeerinud oma
pädevuse mahepõllumajandusliku tootmise valdkonnas vastavalt määruse nr 834/2007 sätetele kontrolle teostama ja sertifikaate
väljastama; vajaduse korral ka vastav kolmanda kolmanda riigi asutus või kolmandas riigis tegutsev asutus
**kontrollorgan – sõltumatu kolmas isik, kes teostab vastavalt määruse nr 834/2007 sätetele mahepõllumajandusliku tootmise
valdkonnas kontrolle ja väljastab sertifikaate; vajaduse korral ka vastav kolmanda riigi organ või vastav kolmandas riigis tegutsev
organ.

3.1 Kontrollsertifikaadi loomine ning importija poolt kontrollasutusele/
kontrollorganile kinnitamiseks esitamine.
3.1.1 Logige TRACES NT süsteemi:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
3.1.2 Valige ülevalt vasakult sertifikaadid ja seejärel “Kontrollsertfikaat”.

3.1.3 Avaneb leht, kust on võimalik otsida eelnevaid sertifikaate ning luua uus sertifikaat “Loo
uus kontrollsertifikaat”
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3.1.4 Seejärel tuleb Teil määrata toote katekooria (CN koodi järgi)

Kontrollsertifikaadil tuleb importijal täita kõik kohustuslikud väljad ning kaubasaadetisega
seonduvad väljad (kauba nimetus, partii nr jms).
Kohustuslikud väljad on tähistatud punase tärniga *
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3.1.5 Juhul, kui süsteemis puudub eksportija nimi on võimalik seda luua otse lahtris nr 4
(eelnevalt kindasti kasutada otsingut ja veenduda, et ettevõte puudub nimekirjast).
Vali “Advanced”.

Kasutades otsingut, veenduge, kas ettevõte mida otsite, on olemas või mitte. Olemasolevaid
ettevõtteid saate märkida lemmikuks kui teha klõps tähekesel nimetuse ees. Lemmikuks valitud
ettevõtetest moodustub list kust on võimalik edaspidi leida kiiresti teid huvitav ettevõte.
Kui ettevõte kindlasti puudub vali “+Create a new operator”

Avaneb vaade, kus peate täitma punasega märgitud väljad. Sisestatud andmed peab salvestama
vajutades nuppu “Save”
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Seejärel on ettevõte salvestatud kui uus (“New”) aga selleks, et ettevõtet kinnitada
kontrollsertifikaadi külge peate valima “Select”.

Uus ettevõte on kinnitatud kontrollsertifikaadi külge.
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3.1.6 Lahtrisse nr 9 märkida ära oletatav saadetise saabumise aeg sihtkohta ”Arrival at entery
point”.

3.1.7 Kui kõik asjakohased ning kohustuslikud väljad on täidetud, edastatakse kontrollsertifikaat
kontrollorganile
või
kontrollasutusele
kontrollsertifikaadi
väljastamiseks
“Esita
sertifitseerimiseks kui (Teie ettevõtte nimi)”.

Teie sertifikaat on väljastamiseks (kontrollide teostamiseks) esitatud ja selle olek on "Kirjeldus
on valmis" (Description completed).
Kontrollsertifikaadi number on näha sertifikaadi ülemises osas.

12

3.1.8 Vajadusel on kontrollsertifikaati võimalik vaadata pdf formaadis:

Vajutades nuppu kus on kolm punkti, Preview pdf kõrval, avaneb aken kust saate valida
väljaprinditava sertifikaadi keele.

Korraga saate valida mitu erinevat keelt:

3.1.9 Juhul kui Teie ettevõte impordib pidevalt samast kohast samalt ettevõtelt samu tooteid
on võimalik importijal, eksportija või kontrollorganil kopeerida kontrollsertifikaadi põhja ja
kasutada seda uue kontrollsertifikaadi loomisel.
Koopiat saab teha kahel viisil:
- valides kontrollsertifikaatide valikust nupu “Toimingud” (“Actions”) alt “Copy as new”

Või
- avatud kontrollsertifikaadi ekraanvaate allservalt valides “Copy as new”
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Kui sertifikaat on kopeeritud “kui uus” kandub uuele sertifikaadile vanal sertifikaadil olevate
lahtrite 1-17 info (välja arvatud: Netokaal; Pakendi tüüp ja kogus; Kogumass; Transpordivahend;
Lisatavad dokumendid).
NB! Kõik lahtrid on muudetavad.
Lahtrid 18-21 ei kopeeru!

4. Saadetise partiideks jaotamine (to be released in batches - base for
extract)
4.1 Kui kontrollsertifikaat on vastavustõendatud (ametlikud kontrollid teostatud ning TRACES NT
süsteemis kinnitatud) liikmesriigi pädeva asutuse poolt, on võimalik mahenõuetele (sertifikaat
peab olema kinnitatud märkega Clearable) vastavat saadetist jaotada erinevateks partiideks.
Selleks peab sertifikaadi lahtris 12 olema vastavasisuline märge.

4.2 Otsige süsteemist saadetise kontrollsertifikaat. Sertifikaat on eelnevalt liikmesriigi pädeva
asutuse poolt vastavustõendatud ning kontrollsertifikaadi staatuseks: base for extract.
NB! Kui ettevõte soovib saadetist erinevateks partiideks jaotada, siis tuleb esmalt
kontrollsertifikaat pädeva asutuse poolt kinnitada (teostada saadetisele ametlikud kontrollid).
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4.3 Avage sertifikaat. Sertifikaadi staatuseks on: “base for extract”.
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4.4 Ekraani all valige nupp “Initiate Extract”.

4.5 Seejärel genereeris süsteem original kontrollsertifikaadist koopia ning uue sertifikaadi
staatuseks on: “Base for Extract > New”.

16

4.5 Lahtris nr. 11 tuleb kindlasti ära märkida jaotamisel saadud partii vastuvõtja andmed.

4.6 Lahtris nr. 12 tuleb ära tuua pakkeüksuste arv ning partii netomass, mis käesoleva
sertifikaadiga edastatakse saajale.

Juhul kui jagatav partii ei ole esimene jaotus original kontrollsertifikaadist, siis süsteem näitab
ning teavitab kogusest, mis juba on jaotatud mõne teise jaotamise sertifikaadiga.

4.7 Viimase sammuna tuleb esitada saadetise jaotamise väljavõte pädevale asutusele
kinnitamiseks.
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4.6 Sertifikaadi väljavõtte kinnitab sihtriigi pädev asutus (lahter 13).

Infoks!
Originaal kontrollserifikaadile lisanuvad lingid sertifikaadi väljavõtetele.

18

5. Saadetise vastuvõtmise kinnitus esimese kaubasaaja poolt
5.1 Logige süsteemi TRACES NT: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
5.2 Ülevalt vasakust menüüst “Sertifikaadid” valige “Kontrollsertifikaat”.

5.3 Otsige saadetisele vastav kontrollsertifikaat.

5.4 Avage sertifikaat
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5.5 Veenduge, et sertifikaadil toodud kaubad on saabunud vastavalt määruse (EÜ) nr 889/2008
artiklis 34 ettenähtud korras.

5.6 Lahtris nr. 21 “Kaubasaadetise esimese vastuvõtja deklaratsioon” tuleb esimesel kaubasaajal
kinnitada
kontrollsertifikaadil
toodud
kaupade
vastuvõtmine.

NB! Juhul kui on toimunud eeskirjade eiramine, palun sisestage süsteemi OFIS-s (organic farminf
information system) viide. Eeskirjade eiramise peab eelnevalt olema süsteemis sisetanud
kontrollsertifikaati kinnitav pädev asutus.
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