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EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse 
ja kestlikkuse määrus

Piret Priisalu
Toiduohutuse osakond

Infopäev: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve 25.11.2020

Käsitletavad teemad

Riskihindamisest

EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja 
kestlikkuse määrus ehk Läbipaistvusmäärus

Teave ja koolitused toidukäitlejatele
läbipaistvusmääruse rakendamiseks
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Riskianalüüsil põhinev EL toiduohutuse 
tagamise süsteem

EL Toiduseadus (General Food Law) 
sätestab riskianalüüsi põhimõtte.

• riskihindamine 
• riskijuhtimine
• riskikommunikatsioon

Riskianalüüsi 3 
komponenti

Riskihindamine

• tugineb teadusandmetele

• on sõltumatu, objektiivne ja läbipaistev

• teaduslikud riskihinnangud on riskijuhtidele 
peamiseks aluseks riskijuhtimisotsuste
langetamisel

• EL riskihindamisasutus on Euroopa 
Toiduohutusamet (EFSA)
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Mitmed tooted vajavad EL-s turule toomisel 
riskihinnangut 

Et tõendada reguleeritud toodete ohutust, tuleb tootjal/käitlejal
tellida laborist vastavad uuringud ja koostada toimik, mis sisaldab 
taotlusele lisaks riskihindamiseks vajalikku taustainformatsiooni ja 
uuringuid.
Taotlus esitatakse EFSA-le või riigi pädevale asutusele (sõltub tootest).

Näiteid reguleeritud toodetest:
• Uuendtoit

• Toidu lisaained, toiduensüümid ning toidu lõhna- ja maitseained 

• Suitsutuspreparaadid

• Toiduga kokkupuutuvad materjalid

• Taimekaitsevahendite toimeained

• Söödalisandid

• Geneetiliselt muundatud toit ja sööt

Läbipaistvusmäärus
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 2019/1381, mis käsitleb 
toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust

Koostamise ajendiks olid:

• Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolli tulemused

• Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat“ 

Vastu võetud juunis 2019, avaldatud septembris 2019

Kohaldatakse 27.märtsist 2021
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Määruse põhieesmärgid

1.Tagada riskihindamise suurem läbipaistvus. 

2.Suurendada uuringute sõltumatust ja 
usaldusväärsust.

3.Tugevdada EFSA juhtimist ja teaduskoostööd.

4.Töötada välja igakülgne riskist teavitamise kava. 

Eesmärk

 Huvitatud osapooltel on EFSA veebilehelt lihtne juurdepääs(e-
formaadis) uuringutele ja tööstusharu poolt riskihindamise 
käigus esitatud teabele.

 Samal ajal tagatakse määrusega nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel konfidentsiaalsus. Selleks määratakse kindlaks 
teabe liigid, mida võib pidada ärihuve märkimisväärselt 
kahjustavaks ja mida ei saa seetõttu avalikustada.

 Esitatud uuringute osas konsulteeritakse ka sidusrühmade ja 
üldsusega.
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Praktiline kord läbipaistvusnormide 
rakendamiseks

EFSA sätestab komisjoniga konsulteerides

läbipaistvust ja konfidentsiaalsust käsitlevate normide 
rakendamise praktilise korra, sealhulgas 
konfidentsiaalsustaotluste esitamise ja käsitlemise korra.

Praktiline kord (Decision of the Executive Director of the European Food Safety 
Authority Laying down practical arrangements concerning transparency and 

confidentiality) on hetkel koostamisel.

FSCAP – taotluste esitamise e-keskkond

 2020.a 4.kvartaliks saab testimisvalmis LR-de pädevatele 
asutustele.

 Märtsiks 2021 on valmis kasutamiseks taotlejatele.

 FSCAP-is toimub kogu taotluse menetlemise protsess –
osapooltel (taotleja, LR pädev asutus, EFSA) on vastavalt 
erinevad õigused, vaated ja rollid.

 FSCAP-i kasutatakse kõigi valdkondade taotluste puhul, v.a. 
taimekaitsevahendid

 FSCAP kasutajatele koostatakse juhendid, saab olema 
HelpDesk ja tulemas on koolitused
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IUCLID – rakendus taimekaitsevahendite 
toimeainete taotluste ja MRL taotluste 
esitamiseks

IUCLID on tarkvara rakendus keemiliste ühendite kohta 
ohutusandmete salvestamiseks, hoidmiseks ja vahetamiseks. 
Praegu kasutatakse biotsiidide ja kemikaalide (REACH) määruste 
rakendamisel. 

ECHA ja EFSA koostöös arendatakse IUCLID-it edasi ka TKV 
taotluste menetlemise eesmärgil – oktoobriks valmis, koolitused

Eesmärk

 EFSA-t teavitatakse ennetavalt kõigist tellitavatest 
uuringutest, tekib uuringute register. Sellega tagatakse, et 
luba taotlevad ettevõtted esitavad kogu asjakohase teabe ega 
varja neile ebasoodsaid uuringutulemusi –
teavitamiskohustus on  nii taotlejal kui ka laboril

 EFSA annab taotlejatele, eelkõige VKEdele, enne toimiku 
esitamist üldist nõu.

 Komisjon võib paluda EFSA-l tellida täiendavaid 
kontrolluuringuid ning korraldada teabe kogumist, et 
kontrollida laborite ja uuringute vastavust standarditele.
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Uuringutest teavitamise andmebaas

EFSA loob teavitatud uuringute andmebaasi.

Valmimine on planeeritud 2021.a esimeses kvartalis.

Teavitada tuleb uuringutest, millega alustatakse pärast 27.märtsi 
2021

EFSA kehtestab ka teavitamise praktilise korra(Decision of the 
Executive Director of the European Food Safety Authority laying 
down the practical arrangements on pre-submission phase and 
public consultations), milles täpsustatakse teavitamise 
protseduuri ja mis on hetkel koostamisel.
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Informatsioon Läbipaistvusmääruse 
rakendamise kohta EFSA kodulehel
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation

Läbipaistvusmääruse koolitusprogramm 
toidukäitlejatele (loa taotlejatele)
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme

Veebiseminarides osalejate arv on piiratud, kuid salvestusi on võimalik ka hiljem vaadata. Sissejuhatav infosessioon toimus 
19.novembril 2020. Koolitused on kavas alates jaanuarist 2021. 
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Huvi ülesnäitamise kutse koolitusprogrammis 
osalemiseks

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TR_training_programme#page0

Saates oma kontaktid ja täpsustatud huvivaldkonna, saate infot avanevate koolitusmoodulite ja neile registreerumise kohta. 

Abiks taotlejale – EFSA Applications helpdesk
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Näide: TKM juhenddokumendid EFSA veebilehel

EFSA juhenddokumendid
Selgitavad taotluste ettevalmistamise ja esitamise protseduure ja nõudeid. 
Näiteks nõudeid esitatavatele andmetele ja loetelu nõutavatest teaduslikest 
tõendusmaterjalidest. Läbipaistvusmäärusega seoses ajakohastatakse 27 
juhenddokumenti.
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Kokkuvõtteks – peamised muudatused

1. Taotluste menetlemine toimub e-keskkondades (FSCAP, 
IUCLID) ja tõendusmaterjaliks esitatavad uuringud saavad kohe 
avalikult kättesaadavaks (v.a. konfidentsiaalsed osad)

2. Kavandatavatest uuringutest tuleb EFSA-t teavitada enne 
uuringu alustamist.

3. EFSA annab taotlejatele enne toimiku esitamist üldist nõu.

4. Komisjon võib paluda EFSA-l tellida täiendavaid 
kontrolluuringuid ning korraldada teabe kogumist, et kontrollida 
laborite või uuringute vastavust standarditele.

Tänan!
Läbipaistvusmääruse rakendamine KOM:

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-
transparency-regulation_en

Läbipaistvusmääruse rakendamine EFSA: 
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-
implementation


