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Uued väljakutsed „Globaalne toit“
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Uued väljakutsed „Kohalik toit“
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Uued väljakutsed „Apteegi  toit“
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Mida tähendavad uued väljakutsed

• Ennetava töö tähtsuse hüppeline kasv

• Kvantitatiivne  kvalitatiivne järelevalve

• Uued kompetentsid, metoodikad

• Operatiivne reageerimine ohuolukordades(kriisijuhtimine)

• Uute sihtturgude avamine põhineb ettevõtete 

põhjendatud huvil 

• Järelevalvaja on muutumas pelgalt kontrollijast aina enam 

selgitavaks/teenusepakkujaks

• Võtmeküsimuseks saab tarbijate teadlikkus ja selle 

tõstmise teed

• Rõhk laiemal kommunikatsioonil
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Uus koduleht fookusega kliendi 

ja tarbijate nõustamisel
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VTA valdkondlik riskihindamine 2,0

• Vähem kontrolle

• Rohkem kogu turule suunatud märgukirju

ettevõtte omaalgatuslik puuduse kõrvaldamine

• Protokolliga tähelepanu juhtimine

• Kokkuvõttes vähem ettekirjutusi

• Bonus - malus süsteem

• ISO, BRC vmt sertifikaat kui kvaliteedinäitaja
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Kliendinõukoja loomine
Ühendab VTA koostööpartnerid, näiteks:

• Eesti Toiduainetetööstuse Liit

• Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda

• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

• Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

• Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

• Kalaliit

• Alkoholitootjate Liit

• AS Vireen

• Laboratooriumid ja ülikoolid
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Euroopa ühtne toiduohutuse alane 
kontrollisüsteem

• EL sisene kaupade vaba liikumine ei oleks 

võimalik, kui kõiki tooteid kontrollitaks igas 

riigis erinevate reeglite järgi

• ELi ühtsed toiduohutuse poliitika 

aluspõhimõtted on kehtestatud 2002. aastal 

vastu võetud ELi üldiste toidualaste 

õigusnormidega 

• Need kehtivad väga erinevate toidu ja eelkõige 

just toiduohutusega seotud teemade kohta

30.11.2017



Euroopa ühtne toiduohutuse alane 
kontrollisüsteem
• ELi toidualaste õigusaktidega on pandud paika ka 

riskianalüüsi põhimõtted, st igas riigis tuleb 

toiduohutuse alases järelevalves kinni pidada vähemalt 

miinimumstandarditest 

• Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) teeb 

riskihindamisi enne uute toodete EL turule lubamist 

ning annab sõltumatuid eksperthinnanguid toidu 

ohutuse ja kvaliteedi osas Euroopa Komisjonile (ja 

vajadusel ka liikmesriikidele)

• Näiteks lisaaineid tohib toitudes kasutada ainult siis, 

kui EFSA poolt on teaduslikult tõestatud, et need ei 

ohusta tarbijate tervist. Nt ELis on kasutusel üle 2000 

heakskiidetud lõhna- ja maitseaine



EL toiduohutuse kiirhoiatussüsteem 
RASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed)

Maakondade

veterinaarkeskused

Piiripunktid Teised EV pädevad 

asutused

VTA on  
rahvuslik

kontaktpunkt

Euroopa Komisjoni RASFF meeskond

Teiste 

liikmesriikide

rahvuslikud 

kontaktpunktid

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1
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Fiproniili skandaali näide

• Juhusliku kontrolli käigus avastati mõnes liikmesriigis, 

et tibudel kasutati parasiitide tõrjeks preparaati, mis oli 

ja on ELs keelatud. Selle toimeaine fiproniil on ka meil 

vabalt saadav lemmikloomadel parasiitide ja sipelgate 

tõrjeks, aga mitte mingil juhul toiduga kokku 

puutumiseks 

• Kuna fiproniil oli sel otstarbel keelatud, siis seda ka 

keegi spetsiaalselt ei uurinud.

• Probleem - info levis Euroopa siseselt väga aeglaselt 
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Fiproniili skandaali näitel - õppetunnid

• Euroopas toimib – nagu räägitud - kiirhoiatussüsteem 

RASFF, mille kaudu peaks ühe liikmesriigi rikkumine 

kiiresti kõigi teiste riikideni jõudma, et teised saaksid 

kontrollida, kas selle või teise tehase toodangut on 

nendeni jõudnud. Kõik see peaks toimuma 48 tunni 

jooksul

• Juhtumid avastati juulis, aga Eesti sai tootepartiist 

teada alles 30. augustil. Munapulbrina oli rikutud toodet 

ka meile jõudnud ja suurem osa sellest juba mahagi 

müüdud 

• Kahjuliku aine sisaldus neis lõpptoodetes enam õnneks 

tervisele ohtlik ei olnud
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Fiproniili skandaali näitel – õppetunnid
• Enesekontrolliplaanides puudus toidu turult tagasikutsumise 

protseduur

• Tagasikutsumise protseduur on, aga kas ei peeta kinni või vajab 
täiendamist/täpsustamist

• Ei tajuta, et toidu turult tagasikutsumine on kahepoolne st 
‘MINA’ kutsun tagasi ja ‘MINULT’ kutsutakse tagasi

• Ei mõisteta toidu jälgitavuse, toidu turult tagasikutsumise ja 
turult kõrvaldamise  olemust,  olulisust  ja nende komponentide 
omavahelisi seoseid

• Ei tunta ja tajuta MINU vastutust (178/02 art 18, 19) Kaalul on 

inimeste elu ja tervis! – käitleja kohustus!

• Kui puudub toidu jälgitavuse süsteem, siis pead hävitama

kõik toidud, mis võivad sisaldada ohtlikku toorainet ehk 

korrektne jälgitavus = majanduslik kasu
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Edu võtmesõnaks on koostöö ja läbipaistvus!

• Vajame abi „selgitava“ rolli täitmisel 

kvaliteetse konsulenditeenuse kättesaadavus 

kõikidele toidukäitlejatele!

• Edu toob osapoolte koostöö, mitte kontrollija ja 

kontrollitava vastandumine – toiduohutus on 

meie ühine mure ja vastutus!

• Järelevalve tulevik – eeskätt ennetav ja 

selgitav!
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Edu võtmesõnaks on koostöö ja läbipaistvus!

Koostöö tarbijaga

• Järelevalvetulemused vs „Smiley“? Kas 

oleksite selleks valmis?

o Soome

o Taani

o Norra

o USA
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Materjalid ja info

• http://www.vet.agri.ee/ - VTA

• https://webgate.ec.europa.eu/rasff-

window/portal/ - RASFF

• http://www.efsa.europa.eu/ - EFSA

• http://www.fao.org/home/en/ - FAO

• https://ec.europa.eu/food/index_en -

Food Safety
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Aitäh!
Indrek Halliste

Indrek.halliste@vet.agri.ee


