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Toidu- ja söödaalane 

kiirhoiatussüsteem (RASFF) 



• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodi võrguna

toimiv toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (Rapid Alert System for Food And 

Feed- edaspidi RASFF), mida haldab Euroopa Komisjon ja milles osalevad 

liikmesriigid, komisjon, EFTA riigid ning Euroopa Toiduohutusamet.

• Kiirhoiatussüsteemi (RASFF) üldeesmärk on anda toidu- ja söödaohutuse 

kontrolliasutustele võimalus vahetada ja levitada kiiresti teavet toidus või söödas 

tuvastatud riskide kohta (ja nende vähendamiseks võetud meetmete).

Eesmärk - nimetatud ametiasutused saaksid võimalikult kiiresti alustada meetmete 

rakendamisega. 

Risk nõuab või võib nõuda teise RASFF võrgu liikme kiiret tegutsemist

(toodete turult tagasivõtmist, tarbijatelt tagasikutsumist jne.)



❖ kontaktpunkt – võrgu liikme poolt tema esindamiseks määratud 

kontaktpunkt ja kontaktisikud (on nõutud: kontaktasutus, nimekiri 

kontaktidest, 24/7) 

➢ Põllumajandus- ja Toiduamet (kontaktasutus Eestis)

➢ Toiduosakond (kontaktisikud)

✓ Juhend PTA keskasutuse ja regioonide järelevalveametnikele RASFF 

teadete koostamiseks ja menetlemiseks

❖ iRASFF – RASFF teadete vahetamise (menetluste rakendamise) ühtne 

elektrooniline süsteem (komisjon haldab, turvalisus, kohustuslik edastada)

iRASFF teavitus kõigile võrgu kontaktisikutele e- postiga tööpäeva vältel 

(väljaspool tööaega (õhtu, nädalavahetustel, riiklikel pühadel /kõne 

seotud riigi kontaktisikule informeerimaks teatest- ohuteade)

RASFF



RASFF 

➢ ohuteade- teade toidust (TKM) või söödast tuleneva tõsise otsese või 

kaudse riski kohta mis nõuab või võib nõuda kiiret tegutsemist 

➢ infoteade järelevalveks- infoteade toote kohta, mis viiakse või võidakse 

viia turule mõne teise RASFFI võrgu liikme riigis, mis ei nõua kiiret 

tegutsemist teises võrgustiku liikmesriigis

➢ infoteade tähelepanuks - infoteade toote kohta:

mida on saada ainult teate esitanud riigis või

• mida ei ole turule lastud või mida enam ei turustata

• algteade - esmane ohu-, info- või piiril tagasilükkamise teade

• järelteade- iRASFF teade, mis võrreldes algteatega sisaldab lisateavet



Liikmesriigi teade
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9.02%

8.31%

5.52%
5.44%

3.70%

3.48%

3.26%

2.82%

1.62%
1.57%

Keelatud etüleenoksiid Aflatoksiinid EL-s keelatud TKV Chlorpyrifos

Salmonella Salmonella Enterica Ser. Enteritidis EL-s keelatud TKV Chlorpyrifos-Methyl

Mittelubatud bambuspalst Listeria Monocytogenes Salmonella Enterica Ser. Infantis

Keelatud 2-Chloroethanol
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Euroopa Komisjon avalikustab RASFF teadete 
sisu (osaliselt) leheküljel: 

RASFF Window 
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https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search


Aitäh!
elle.mannisalu@pta.agri.ee


