
Infopäevad: Toiduohutuse õigusaktid 

17.10 Tallinnas, Tallinna Teeninduskooli aulas, Majaka 2 
18.10 Tartus, Dorpat Konverentsikeskuse Petersoni saalis, Turu 2 
 
Käsitletakse erinevaid uusi toiduohutusega seonduvaid õigusakte. Neid, mis on lähiajal 

jõustunud või jõustuvad, samuti neid, mis on vastuvõtmise või aruteluetapis. Ettekandeid 

teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ning 

Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud. 

 

Päevakava* 

9.30-10.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv 

10.00-10.30 Toiduseaduse muutmise eelnõu 

Martin Minjajev, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja 

Toiduseaduse muutmisega kitsendatakse loakohustusega ettevõtete loetelu, luuakse 

võimalus kehtestada väikeettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning 

muudetakse säilitamisnõuete määramisega seonduvat regulatsiooni. 

 

10.30-10.50 Ametliku kontrolli määrusega seotud Eesti õigusaktide planeeritavad 

muudatused 

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise 

ohutuse büroo juhataja 

Ametliku kontrolli määrus 2017/625 hõlmab toidu ja sööda ning loomatervise ja loomade 

heaolu, taimetervise ja taimekaitsevahendite, mahepõllumajanduse ning kaitstud 

päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste valdkondi. Määrus käsitleb muuhulgas 

järelevalvekorraldust (s.h laboreid), järelevalvetasusid ning rikkumise korral rakendatavaid 

meetmeid. Ettekandes antakse ülevaade ametliku kontrolli määrusest tulenevatest 

olulisematest kavandatavatest muudatustest toiduseaduses, söödaseaduses, loomade ja 

loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses, loomatauditõrje 

seaduses ja veterinaarkorralduse seaduses. 

10.50-11.15 Arutelu, küsimused-vastused 



11.15-12.00 Söödast toidukäitlejale 

Ravimsööt. Tutvustatakse menetluse lõppfaasis olevat ravimsööda määrust. Ravimsööt on 
sööda ja veterinaarravimi homogeenne segu, mida kasutatakse loomahaiguste ravimiseks 
suurtel loomarühmadel, eriti sigadel ja kodulindudel. Ravimsööda kasutamisega seostatakse 
ka mikroobide resistentsuse (AMR) probleemi, mis ei ole üksnes loomatervise ja 
majandusprobleem vaid puudutab ka inimeste tervist. AMRi levikut piiratakse selliste 
meetmetega nagu antimikroobikume sisaldavate söötade ennetava kasutamise piiramine ja 
antimikroobsete toimeainete piirmäärad mitte-sihtsöödas. 

Inimtoiduks mittesobiva toidu kasutamine söödaks. Ühe toidu raiskamise vähendamise 
võimalusena nähakse toidu, mis ei ole kaubanduslikel põhjustel, tootmisprobleemide või 
teatavate puuduste tõttu enam sobiv inimtoiduks, kasutamist söödana. Selleks, et lihtsustada 
sellise toidu kasutamist söödana, on välja töötatud suunised. Suunised peaksid aitama 
toidutarneahela ettevõtjaid asjakohaste õigusaktide täitmisel. 

Eda Ernes, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise 

ohutuse büroo peaspetsialist 

 

12.00-12.45 Lõuna 

 

12.45-13.45 Toidu märgistusega seotud uued nõuded ja algatused 

Vabatahtlikud päritoluviited 

Toidualase teabe määruse 1169/2011 artikli 26(3) rakendusmäärus vabatahtlike 

päritoluviidete kohta (2018/775) võeti vastu 28. mail 2018 ja selle nõuetest peab juhinduma 

alates 1. aprillist 2020. Määrus reguleerib toidu märgistusel esitatavate vabatahtlike 

päritoluviidetega kaasnevat põhitooraine päritolu esitamist. 

Alkohoolsete jookide märgistamine 

Määruse 1169/2011 artikkel 16(4) sätestab erandi, mille kohaselt ei ole koostisosade loetelu 
ja toitumisalase teabe esitamine kohustuslik üle 1,2 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega 
alkohoolsete jookide puhul. Sama säte kohustas Euroopa Komisjoni koostama aruande, milles 
käsitletakse küsimust, kas alkohoolsete jookide suhtes tuleks tulevikus kohaldada 
koostisosade loetelu ja toitumisalase teabe, eelkõige energiasisalduse, esitamise nõuet. 
Aruande kohaselt ei ole mingit põhjust teha alkohoolsetele jookidele leebemaid nõudeid kui 
teistele toitudele, kuid siiski anti tööstustele aega üks aasta tulla välja omapoolse nn 
eneseregulatsiooni ettepanekuga. 
 
Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo 
peaspetsialist 
 
 
 



Toitumisalase teabe täiendavad väljendamis- ja esitusviisid, vabatahtlikud märgisüsteemid 

Tulenevalt määrusest 1169/2011 on Euroopa Komisjonil kohustus esitada aruanne, milles 

käsitletakse täiendavate väljendamis- ja esitusviiside kasutamist toidu märgistusel, nende 

mõju siseturule ning nende edasise ühtlustamise soovitatavust. Aruanne peaks valmima 2018. 

lõpuks ning see võib anda tõuke edasisteks aruteludeks täiendavate toitumisalase teabe 

väljendamis- ja esitusviiside ühtlustamiseks Euroopa Liidus. 

Siret Surva, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo nõunik 

 

13.45-14.15 Määruse 178/2002 (EL Toiduseaduse) muudatused seoses EL toiduahela 

riskihindamise läbipaistvuse ja jätkusuutlikkusega 

Euroopa Komisjon esitas 11.04.2018 seadusandliku ettepaneku üldiste toidualaste 

õigusnormide (määrus 178/2002) muutmiseks. Komisjoni algatuse olulisemad ettepanekud 

puudutavad riskihinnangute läbipaistvuse suurendamist, uuringute usaldusväärsuse 

suurendamist, Euroopa Toiduohutusameti jätkusuutlikkuse tagamist ja paremat 

riskikommunikatsiooni. Eelnõu puudutab erinevaid osapooli, nagu tarbijad, toidutootjad ja 

toidutööstus, valitsusvälised organisatsioonid (vabaühendused), teadlaskond (sh. 

riskihindajad) ning riskijuhtimisotsuseid tegevad seadusandjad ja pädevad asutused. 

Piret Priisalu, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik 

 

14.15-14.30 Kohvipaus 

14.30- 14.45 Transrasvhapete sisaldust toidus käsitlev regulatsioon 

Euroopa Komisjon on valmis saanud määruse eelnõu, millega kehtestatakse lõpptarbijale 

mõeldud toidus tööstuslike transrasvhapete sisalduse piirnorm 2 g/100g rasva kohta. 

Komisjon tegi eelnevalt mõjuhinnangu, milles leiti, et kõige efektiivsem abinõu tööstuslike 

transrasvhapete saadavuse vähendamiseks on kehtestada piirnorm. Euroopa Komisjon loodab 

eelnõu vastu võtta 15. oktoobril 2018. a. 

Siret Surva, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo nõunik 

 

14.45-15.00 Muudatused toidu saasteainete valdkonnas 

Üldised põhimõtted toidus esinevate saasteainetega seonduva reguleerimiseks on sätestatud 

määrusega 315/93 ja saasteainete piirnormid on sätestatud määruses 1881/2006. Ettekandes 

antakse ülevaate viimase aasta aktuaalsematest teemadest: juhenddokument Euroopa 

Komisjoni määruse 2017/2158 (akrüülamiid) rakendamiseks, raskmetallid, biotsiidide jäägid 

DEET ja ikaridiin, kloropropanoolid, eruukhape, ergotalkaloidid, pürrolisidiini alkaloidid. 

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise 

ohutuse büroo juhataja 



15.00-15.30 Toidu topeltstandard. 

Euroopa Liidus käsitletav teema, mille algatajad on tähelepanu juhtinud asjaolule, et 

mõningad sama pakendikujundusega toidukaubad on riigiti erineva koostisega. Küsimuse 

lahendamiseks on plaanis muuta ebaausate kaubandustavade direktiivi. Ettekandes antakse 

ülevaade ka tänavu aastal Eestis tehtud uuringu tulemustest. 

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo 

peaspetsialist 

 

15.30-16.00 Järelevalve läbiviimise põhimõtted. 

Veterinaar-ja Toiduameti esindaja tutvustab ühtse järelevalve läbiviimise põhimõtteid ja 
sellega seonduvaid arengusuundi. 
 

* Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi. 

 

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm 

toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit. 

Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. 

Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. 

Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. 

 

Registreerumine veebilehe toiduteave.ee kaudu. 

Kohtade arv on piiratud. Palume registreerumise korral kindlasti osaleda või vabastada koht 

teistele soovijatele. 

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või telefonil 506 3428, Kairi Ringo. 

 

mailto:info@toiduteave.ee

