
Airika Salumets

Põllumajandus- ja Toiduamet

Peaspetsialist

Toidulisandite 
turuleviimisest teavitamine



Teavitamise eesmärk on tõhustada 
toidulisandite järelevalvet

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ 

• Põhjendus nr 19: Toidulisandite eripärast tulenevalt peaks 

järelevalveorganite käsutuses olema lisaks tavapärastele

vahenditele veel täiendavad vahendid, et hõlbustada kõnealuste

toodete tõhusat järelevalvet.

• Artikkel 10: Toidulisandite tõhusa järelevalve võimaldamiseks 

võivad liikmesriigid nõuda tootjalt või toote liikmesriigi territooriumil 

turustajalt, et need teatavad toote turustamisest pädevale 

asutusele, saates neile tootel kasutatava märgistuse näidise.

Toiduseadus 14¹ lg 2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0046-20210320
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062013017?leiaKehtiv#para14b1


Teavitamise kohustus Toiduseaduse 14¹ lg 2

Toidulisandi esmakordsel Eestis turuleviimisel teavitab 

turuleviija sellest Põllumajandus- ja Toiduametit hiljemalt 

turuleviimise päeval, edastades turuleviidava toidulisandi puhul 

kasutatava märgistuse näidise koos teatisega, mis sisaldab 

vähemalt järgmisi andmeid:

1) turuleviija nimi, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite 

numbrid;

2) toidulisandi nimetus;

3) toidulisandi Eestis turuleviimise kuupäev.



Märgistuse näidis on kogu müügipakendil või 
veebipoes olev info 

• Märgistus/toidualane teave on info, mis on tarbijale 

kättesaadav enne ostu sooritamist

• Märgistuse alla kuuluvad ka pildid, sümbolid jms ehk 

märgistuse näidis ei ole ainult tekst

• Kogu märgistusel olev info peab olema nähtav ja loetav

• Kui kasutatakse eestikeelset kleebist tuleb esitada ka 

muukeelne originaalmärgistuse näidis



Teavitamine ei ole loa andmise protsess

• Teavitamine annab seadusliku õiguse toidulisandite müügiks 

Eestis

• Toodete ohutuse ja nõuetekohasuse eest vastutab eelkõige 

tootja/turustaja

• Peale teavitamist hinnatakse kas toode on toidulisand ning 

kas kõik vajalikud andmed on esitatud

• Riskipõhiselt ka tooteid kontrollitakse (rakendub 

järelevalvetasu 23,84€ tunnis)



Kõige mugavam on teavitusi esitada 
Kliendiportaalis

Kliendiportaal E-post

https://portaal.agri.ee/epm-portal-
ng/esileht.html

teatised@pta.agri.ee

Tooted lähevad automaatselt
andmebaasi

Tooted lisatakse andmebaasi 1-3 
tööpäeva jooksul

Ei ole vaja täita ja allkirjastada teatist Vaja täita ja allkirjastada teatis(ed)



Aastas teavitatakse umbes 1000 toidulisandi 
turule viimisest
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Kõik muudatused ei vaja uuesti teavitamist

Uus teavitus on vajalik siis kui muutuvad andmed toidulisandite 

andmebaasis:

• toote/brändi nimetus

• tootja/turustaja nimi

• päritolumaa

Muudest muudatustest võib teavitada vabas vormis e-kirja teel

Turustaja (teavitaja) muutmine ei vaja uut teavitust!



Andmebaasist ei eemaldata tooteid kui 
turustamine lõpetatakse 

Toidulisandid eemaldatakse andmebaasist kui:

• toode ei ole toidulisand, nt toode on tavatoit või 

määratletakse ravimiks

• toode sisaldab keelatud koostisosi või sisaldab 

vitamiine/mineraalained üle ohutu tarbimise ülempiiri

• teavitamisel ei ole esitatud märgistuse näidist

• tootest on ekslikult teavitatud eraisikuna



Enamus EL liikmesriikides on vaja eraldi 
toidulisanditest teavitada

• Mitmetes riikides on teavitamine tasuline (30-600€), 

nt Soome, Taani, Itaalia, Belgia

• Teavitamise tingimused võivad olla erinevad

• Teavitama ei pea Rootsis, Hollandis, Sloveenias ja 

Austrias (+UK)

AESGP Food Supplements Databank (400€ aastas)

https://aesgp.eu/aesgp-food-data-bank


Soovitused

• Mitte tuua toote nimetuses välja muud infot (nimetus 

toidulisand, ühikute arv)

• Kui tootja nimi on teada, siis tuua see välja

• Mitte teavitada sama toote erinevatest kogusest (30 

tbl, 90 tbl)



https://pta.agri.ee/toidulisandid

Airika Salumets
605 4765
airika.salumets@pta.agri.ee


