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Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem

RASFFi rakendusala hõlmab inimese tervisele

avalduvaid otseseid või kaudseid riske, mis on seotud

toidu, toiduga kokku puutuva materjali või söödaga,

ja

loomade tervisele või keskkonnale avalduvat tõsist

ohtu, mis on seotud konkreetse söödaga.
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RASFF-i loomise üldeesmärk on anda liikmesmaade

toidu- ja söödaohutuse kontrolliasutustele võimalus

vahetada ja levitada

kiiresti teavet toidu või sööda puhul tuvastatud

riskide kohta, et nimetatud ametiasutused saaksid

rakendada kiireid parandusmeetmeid.

Teavitada tuleb ka riskide vähendamiseks rakendatud 

meetmetest.
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Toimib võrgustikuna:

 mida haldab Euroopa Komisjon (edaspidi 
komisjon): teadete kinnitamine, edastamine, 
online süsteemi arendamine/ hooldamine

 osalevad EL liikmesriigid, EFTA riigid,  
komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

4



Iga võrgustiku liige määrab ühe kontaktasutuse
ning edastab teabe selles kontaktasutuses
töötavate inimeste kohta ning nende
kontaktandmed komisjonile.

Kontaktisikute ülesanded:

 Vahetavad teavet terviseriskide kohta 
(koostavad ja filtreerivad esialgseid teateid 
/menetlevad)

 24/7

Eestis: Veterinaar- ja Toiduamet 
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 Kui võrgustiku liikmel on andmeid tõsise,
toidust või söödast tuleneva, inimeste
tervisega seotud vahetu või kaudse riski
kohta, siis tuleb sellest viivitamata teavitada
komisjonile kiirhoiatussüsteemi kaudu.

 Komisjon hindab sissetulnud teavet ja
edastab selle kõikidele RASFF liikmetele,
kasutades üht neljast teavitusvormist.
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Liikmesriigi teade

RASFF 
HINDAMINE

TAGASISIDE 
LIIKMESRIIGIST

RASFF
edastamine

LIIKMESRIIGID KOLMANDAD RIIGID
(ASJAOMANE)

Ettevõte/ tarbija

KOLMANDATE
RIIKIDE TAGASISISIDE

(ASJAOMANE)

NÄDALA
KOKKUVÕTE

AASTA-
ARUANNE

Piirikontroll

Ametlik kontroll

Kolmas riik / meedia

Meedia



Eesti keeles 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/saf
ety/docs/rasff_sops_1-4_et.pdf
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http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/docs/rasff_sops_1-4_et.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_sops_1-4_et.pdf


Näiteks 

 toit või sööt, mis sisaldab õigusaktidega 
keelatud aineid, mille riskihindamine näitab, 
et kindlaksmääratud sisaldusega aine kujutab 
endast tõsist ohtu inimeste tervisele või 
(sööda puhul) loomade tervisele või kesk-
konnale;
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 toit ja sööt, mis koosneb määruse (EÜ) nr 
1829/2003 kohaselt geneetiliselt muun-
datud organismist, sisaldab seda või on 
sellest toodetud ning mille puhul kujutab see 
aine EFSA teadusliku riskihindamise põhjal 
endast tõsist riski inimeste tervisele või 
(sööda puhul) tõsist ohtu loomade tervisele 
või keskkonnale.
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Näiteks: a) selliste lisaainete olemasolu, mis ei 
ole sihtloomaliikide või kategooria puhul 
lubatud ja ületavad kehtestatud 
ülekandenorme;

b) ilma loata kasutatavate veterinaarravimite 
olemasolu või veterinaarravimite ainete 
kasutamine väljaspool heakskiidetud tingimusi;

c) loomasöötades kasutatavate söödalisandite 
piirnormide ületamine vastavalt

määrusele (EÜ) nr 1831/2003;
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 määruses (EÜ) nr 1829/2003 määratletud 
tunnustamata geneetiliselt muundatud sööt, 
mille kohta on olemas EFSA ebasoodne või 
lõpuni koostamata arvamus või mille kohta 
ta ei ole arvamust esitanud
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Käskkiri nr. 169 (31.12.2013) “Toidu- ja
söödaalase kiirhoiatussüsteemi rakendamine”

 Kontaktisikute ülesanded

 Teadete koostamine ja edastamine
komisjonile

 Teadete filtreerimine ja menetlemine
(maakond….)
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Süsteemis kokku 3399 (2016 -2993) 
teadet:

 827 ohuteadet (2016 - 847)

 527 infoteadet järelteateks (398)

 615 infoteadet tähelepanuks (598)

 1412 piiril koostatud teadet (1170)



Salmonella – 15 teadet (typhimurium-7) 

 linnuliha – 5 teadet

 sealiha- 5 teadet

 kookoshelbed -1

 hemoglobiini pulber- 1

 Hamburgeri pihvid, pelmeenid, psüllium – a`1

Parasiidid- 4 teadet

Mittelubatud uuendtoidukoostisosa agmatiinsulfaat –
6 teadet

Võõrkeha, taimekaitsevahendi jäägid, tundmatud 
lisaained – a`1
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Eestis menetletud /menetlemisel 46 RASFF 
teadet (2016. aastal 65), millest  ohuteateid -
33, infoteateid 13
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 2016. aastal koostatud Eestis – 1 teade

Rapsikook (Ukraina) – Salmonella Mbandaka

2017.aastal – koostatud Eestis – 0 söödaga 
seotud teadet

18



Eestis menetletud 

 2016. aastal– 1 teade kassitoit (FR) – raua 
sisaldus ületas 

 2017. aastal menetletud/menetlemisel – 2 
teadet:

Söödapärm (VF) – elavhõbeda sisaldus ületab 
lubatud piirnormi

Söödamaterjal (FR/BE)– mittelubatud GMO

19



Eesti päritolu sööt

 2016. aastal – 0 teadet

 2017. aastal – 1 teade 

rapsikook – Salmonella Mbandaka
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http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=5
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http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/implementing_regulation_guidance/docs/rasff_sops_1-4_et.pdf


 EP ja EN määrus 178/2002 (artiklid 50 ja 51) – loodi RASFF 
süsteem;

 Määrus 183/2005 artikkel 29 RASFF rakendusala laiendati, et 
hõlmata ka loomade tervisele või keskkonnale avalduv tõsine 
oht

 Komisjoni määrusega (EL) nr 16/2011 kehtestatud toidu- ja 
söödaalase kiirhoiatussüsteemi rakendusmeetmed

 Toiduseadus § 48` kontaktasutus VTA

 Söödaseadus § 29 ohtlikust söödast teavitab VTA
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST 
!



Tänan!

elle.mannisalu@vet.agri.ee


