
1

Seaduslikest nimetustest 
Külli Suurvarik
Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist
625 6570

Toidu märgistusel esitakse
Määruse 1169/2011 artikkel 17 lõige 1:
• seaduslik nimetus
• üldtuntud nimetus 
• kirjeldav nimetus 
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Seaduslik nimetus

… on nimetus, mis on ette nähtud selle toidu suhtes kohaldatavates 
• Euroopa Liidu õigusnormides 
• või 
• liikmesriigi õigusaktides ja halduseeskirjades

Õigusaktid
•Määrused, nt turukorralduse määrus 1308/2013

toidu lisaainete määrus 1333/2008
• Direktiivid mõne toidugrupi kohta
• Otsused, nt uuendtoidu otsused
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Turukorralduse määrus 1308/2013 VII lisa
• Alla 12 kuu vanuste veiste liha:  nimetus + tapavanus (nt vasikaliha, tapavanus: alla 8 kuu) 
• Viinamarjasaadused (nt vein, veiniäädikas)
• Piim ja piimatooted (nt vadak, koor, või, pett, juust, jogurt, keefir, täispiim, rasvatu piim)
• Võiderasvad  (võid, margariinid, rasvasegud)
• Oliiviõli (nt neitsioliiviõli, rafineeritud oliiviõli)

Toidu lisaainete määrus 1333/2008
• lisaaine nimi ja/või E-number
või
• müüginimetus, mis sisaldab iga toidu lisaaine nime ja/või E-numbrit 
või (kui LA on juba lisatud toidule)
• täpsem E-number või nimetus (määruses 231/2012)

Sahhariin E954

E 954 ii) naatriumsahhariinMagusaine E 954
Magusaine E 954 ii
Magusaine naatriumsahhariin
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Direktiivid            ministri määrused  
• kohviekstrakt ja siguriekstrakt PM 2014 nr 103
• kakao- ja šokolaaditooted; PM 2014 nr 96
• kaseiinid ja kaseinaadid; PM 2014 nr 111
• suhkrutooted; PM 2014 nr 102
• kondenspiimad ja piimapulbrid; PM 2014 nr 113
• mesi; PM 2014 nr 104
• mahlatooted; PM 2014 nr 92
• džemmid ja teised sarnased tooted PM 2014 nr 95
• eritoit MM 2016 nr 43

Nt suhkrutoodete nimetused
• Poolvalge suhkur 
• Suhkur
• Ekstra valge suhkur
• Suhkrulahus
• Invertsuhkrulahus
• Invertsuhkrusiirup

• Glükoosisiirup
•Kuivatatud glükoosisiirup
• Glükoosmonohüdraat
• Veevaba glükoos
• Fruktoos
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Uuendtoit
• Otsus 2009/827: uuendkoostisosa nimetus on õlisalvei (Salvia hispanica) seemned 
• Otsus 2009/778 : nimetus „mikrovetikast Schizochytrium sp. saadud õli” märgitakse seda toodet sisaldava toidu koostisosade loetellu 

Otsused suunatud loataotlejale

Kontaktid
• Turukorralduse määrusLiina Jürgenson 
• LisaainedAnnika Leis
• EritoitSiret Dreyersdorff
• UuendtoitEbe Meitern
• Muud toidugrupidKülli Suurvarik

625 6270, liina.jyrgenson@agri.ee
625 6271, annika.leis@agri.ee
625 6258, siret.dreyersdorff@agri.ee

625 6570, kylli.suurvarik@agri.ee

625 6231, ebe.meitern@agri.ee


