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Tekkeallika järgi jaotatakse saasteained :

keskkonnast tulenevad

looduslikult esinevad

tootmisel tekkivad 

töötlemisel tekkivad 



Muudatused õigusaktides



Määrus (EÜ) nr 1881/2006 (1)

• 3-MCPD estrite piirnormid õlidele, rasvadele ja imikute ja 

väikelaste toitudele kohaldusid 01.01.2021

• Glütsidüülestrite piirnormid kalaõlile ja muudest 

mereorganismidest saadud õlidele kohaldusid 01.01.2021; 

juba turule viidud tooteid võib turustada kuni 30.06.2021

• Pürrolisidiinalkaloidide piirnorme taimeteele, teele, 

maitsestatud teele, imikutele ja väikelastele ettenähtud teele 

ja taimeteele, taimetele toidulisanditele, maitsetaimedele 

kohaldatakse alates 01.07.2022



Määrus (EÜ) nr 1881/2006 (2)

• Määruse eelnõuga [SANTE/11184/2018] muudetakse 

kaadmiumi piirnorme teatud toodetele. Eelnõud on kavas 

kohaldada alates 01.01.2022. Juba turule viidud tooteid võib 

turustada kuni 30.06.2022.

• Määruse eelnõuga [SANTE/11185/2018] muudetakse plii 

piirnorme teatud toodetele. Eelnõud on kavas kohaldada 

alates 01.01.2022. Juba turule viidud tooteid võib turustada 

kuni 30.06.2022.



Määrus (EÜ) nr 1881/2006 (3)

• Määruse eelnõuga [SANTE/12042/2021] muudetakse 

tungaltera sklerootsiumite piirnorme töötlemata teraviljale 

ja sätestatakse  ergotalkaloidide piirnormid teatud 

toodetele. Eelnõud on kavas kohaldada alates 01.01.2022

• Määruse eelnõuga [SANTE/12046/2021] sätestatakse 

atropiini ja skoploamiini summa piirnormid teraviljale, nende 

jahvatussaadustele; taimeteedele; atropiini ja skoploamiini

piirnormid teraviljapõhistele lastetoitudele. Atropiini ja 

skoploamiini summa piirnorme on kavas kohalda alates 

01.09.2022



Aktuaalsed teemad





Terviserisk?

• Sünteetilised kemikaalid, on oma omaduselt

inertsed ning väga stabiilsed ühendid

• Imendub seedetrakti kaudu, akumuleerub maksas.

• Võivad mõjutavad immuunsüsteemi, laste 

sünnikaalu, tõsta südame ja veresoonkonna haiguste 

riski, põhjustada vähkkasvajate teket jmt.



Miks?

• Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kinnitas 2020. 

aastal TWI-ks 4,4 ng kehakaalu kg kohta nädalas

• valdavalt on vanuserühmades (eeskätt väikelapsed) 

TWI ületatud

• Pealmised allikad toidus: kala, puuviljad ja 

puuviljatooted, muna ja munatooted



Meetmed?

• EL-i kestlikkust toetav kemikaalistrateegia - per- ja 

polüfluoritud alküülühendite kasutamine lõpetamine 

EL-is järk-järgult.

• piirnormide kehtestamine tootegruppidele, milles 

on leitud kõrgeid sisaldusi või tarbitakse suuremas 

koguses



Looduslikud
taimetoksiinid

Oopiumalkaloidid

Glükoalkalodi
d

Kannabinoidid

Kinolisidiinalkaloidid
Tsüanogeensed

glükosiidid

Tropaanalkaloidi
d

Pürrolisidiinalkaloidid



Terviserisk?

• Hinnangulised andmed näitavad, et teatavad tarbijad

ELis võivad mooniseemneid sisaldavast toidus

tarbimisel ületada morfiini akuutset standarddoosi

• Mooniseemned opiaate ei sisalda või sisaldavad neid

väga vähesel määral.

• Mooniseemned võivad saastuda saastuda nt

putukakahjustuste või saagikoristuse käigus.



Meetmed?

• 2014/662/EL: Komisjoni soovitus, milles käsitletakse 

unimagunaseemnetes ja neid sisaldavates toodetes 

opiaatide sisalduse vältimise ja vähendamise häid 

tavasid 

• piirnormide kehtestamine mooniseemnete ja neid 

sisaldavate pagaritoodetele ( morfiini ekvivalent 

(morfiin+ 0,2kodeiin))



Akrüülamiid



2015
• EFSA hinnang: akrüülamiid toidus tõstab vähki haigestumise riski kõikides

vanusegruppides

2017
• Komisjoni määrus (EL) 2017/2158, millega kehtestati riskivähendusmeetmed ja 

võrdlusväärtused akrüülamiidi vähendamiseks toidus

2019
•Komisjoni soovitus (EL) 2019/1888, akrüülamiidi seireks toidus

2020
• Euroopa Parlament lükkas 2020. aastal tagasi eelnõu, millega oli kavas kehtestada

akrüülamiidi piirnormi lastetoitudele

2021

• võrdlusväärtuste ajakohastamine; 

• määratleda võrdlusväärtused teatud toitudele, mis on toodud soovituses 2019/1888;

• piirnormide arutelu. 



Lisainfo

• Maaeluministeerium (toidu saasteained)
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained

• Põllumajandus- ja Toiduamet
https://pta.agri.ee/

• Euroopa Komisjon (keemiline ohutus)
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en

• Euroopa Toiduohutusamet
http://www.efsa.europa.eu/

• Codex Alimentarius
http://www.codexalimentarius.org/

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained
https://pta.agri.ee/
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.codexalimentarius.org/


Aitäh!


