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Valdkonda reguleerivad õigusnormid (1)

Väidete esitamine

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu

kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

• Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri 

tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja 

arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja 

tervisele viitavad väited

• Komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 

sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks

• …



Valdkonda reguleerivad õigusnormid (2)

Üldnimetuste kasutamine

• Komisjoni määrus (EL) nr 907/2013, millega kehtestatakse eeskiri 

üldnimetuse kasutamise avalduste esitamiseks 

• Komisjoni määrus (EL) 2019/343, milles sätestatakse erandid Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta 

esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) artikli 1 lõikest 3 

teatavate üldnimetuste kasutamiseks

Uue tervisealase väite taotlemine

• Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse 

rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete 

esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt



Määrus 1924/2006 toidu kohta esitatavad
toitumis- ja tervisealased väited

Õiguslik raamistik (nõuded) juhuks, kui toidukäitleja

soovib märgistusel või reklaamis esile tõsta oma toidu 

erilist kasulikku mõju seoses toitumise või tervisega

Määrus kohaldub toitumis- ja tervisealastele väidetele 

kaubanduslikes teadaannetes sellisel kujul lõpptarbijale 

pakutava toidu märgistusel, esitlemisel, reklaamis (art 1 

lg 2)
sh üldise iseloomuga 

reklaamides ja 

müügiedendus-

kampaaniates



Väide

1924/2006 art 2:

- sõnum või esitus, mis ei ole

EL või liikmesriigi õigusaktide 

alusel kohustuslik, sealhulgas 

mis tahes kujul pildiline, 

graafiline või sümboliline

esitus, mis väidab, viitab või 

annab mõista, et toidul on 

teatavad omadused

NB! Sojavaba, gluteenivaba, laktoosivaba, kalavaba, piimavaba, 

pärmivaba, nisuvaba, kaseiinivaba, tärklisevaba, säilitusaineteta.



Toitumisalane väide

1924/2006 art 2:

- mis tahes sõnum või esitus, mis 

väidab, viitab või annab mõista, et 

toidul on teatavad kasulikud
toitainelised omadused energia või 

toitainete või muude ainete tõttu, 

mida see toit:

• sisaldab (nt C-vitamiiniga, kiudaineallikas) / ei sisalda (nt rasvavaba)

• annab vähe energiat (nt vähe kaloreid)/ ei anna energiat (nt kalorivaba)

• sisaldab vähem (nt 40% vähem suhkruid)/ sisaldab rohkem (nt 30% 

rohkem valku)

Suhkruvabad C-vitamiini 

närimistabletid

NB! Naatriumivaba, suhkruvaba.



Tervisealane väide

1924/2006 art 2:

– mis tahes sõnum või 

esitus, mis väidab, viitab või 

annab mõista, et toidu (või 

toidu koostisosa või 

toidugrupi) ja tervise vahel 

on seos 

D-vitamiin aitab kaasa 

immuunsüsteemi 

normaalsele talitlusele

Suhkruvaba närimiskumm 

aitab vähendada suu 

kuivust

Liha ja kala aitavad tõsta

raua imendumist, kui teisi

rauda sisaldavaid toite

süüa koos liha või kalaga



Haigestumise riski vähendamise väide

1924/2006 art 2:

- mis tahes tervisealane 

väide, mis väidab, viitab või 

annab mõista, et toidugrupi, 

toidu või ühe selle 

koostisosa tarbimine 

vähendab oluliselt mõnda 

haigusesse haigestumise 

mõnda riskitegurit

Odra beeta-glükaani

puhul on tõestatud 

vere kolesteroolitaset 

vähendav toime. Kõrge 

vere kolesteroolitase 

on südame 

isheemiatõve 

tekkimise riskitegur

NB! 1169/2011 art 7 lg 3

Toidualase teabega ei omistata ühelegi toidule
inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või
leevendavaid omadusi ega viidata niisugustele
omadustele
-> kohaldub ka toidu reklaamile ja esitlemisele

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101&qid=1605248988032#tocId1


Toitaine 

1924/2006 art 2:

toitaine — valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, 

naatrium, vitamiinid ja mineraaltoitained ning 

ained, mis kuuluvad ühte nimetatud 

kategooriatest või on selle koostisosad



Muu aine

1924/2006 art 2: 

muu aine — aine, mis ei ole toitaine ja millel on 

toitumisalane või füsioloogiline mõju

Nt taimed, taimeekstraktid toidulisandites …



Toote nimetus, kaubamärk 1924/2006 art 
1 lg 3

Märgistusel, esitlemisel või reklaamimisel esinev toidu kaubamärk, 

marginimetus või väljamõeldud nimetus, mis võib olla tõlgendatav 

toitumis- või tervisealase väitena:

• võib kasutada, kui märgistusel, esitlemisel või reklaamis kaasneb 

sellega seotud toitumis- või tervisealane väide, mis vastab 

määruse 1924/2006 sätetele (nt Tervisemunad …)

NB! Toodete, mis kandsid määruse sätetele mittevastavaid enne 1. 

jaanuari 2005 olemas olnud kaubamärke või marginimetusi, turustamist 

võis jätkata kuni 19. jaanuarini 2022. Pärast seda kohaldatakse määruse 

1924/2006 sätteid



Üldnimetused  1924/2006 art 1 lg 4
Üldnimetused, nagu ‘digestive’ või ‘cough drops’, millega on tavapäraselt 

tähistatud mingi toidu- või joogigrupi iseärasus, mis võib jätta mulje mõju 

avaldamisest inimese tervisele, on erandina määruse reguleerimisalast välja 

jäetavad 

• erand tuleb taotleda

• juba tehtud erandid on kirjeldatud Komisjoni määruses (EL) 2019/343

• erandi saanud üldnimetusi ei tõlgita eesti keelde (NB! eesti keeles ei ole ühtegi 

erandit)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0343&qid=1609267125203


Üldnimetused (2)

• erandi taotlemiseks avalduse sisu- ja vorminõuded ning 

esitamise ja hindamise protseduur on kirjeldatud Komisjoni 

määruse (EL) nr 907/2013 lisas

• avaldus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele - Eestis 

Põllumajandus- ja Toiduametile

• erandi taotlemiseks peab olema võimalik tõendada, et seda 

üldnimetust on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud 

vähemalt aastast 1993

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0907&qid=1609518536532


Toitumisalased väited 1924/2006 art 8 ja 
art 9

• Kõik kasutada lubatud toitumisalased väited on 

loetletud määruse 1924/2006 lisas

• kasutamine on lubatud, kui toit täidab väite 

tingimuse 

• väite sõnastust võib muuta ilma tähendust muutmata

Näiteid sõnastustest Lubatud toitumisalaste väidete nimekiri

Nt „rasvavaba“ = „rasvata“= „ilma rasvata“

Tingimus: 

https://pta.agri.ee/media/3437/download


Toitumisalased väited 1924/2006 lisast

- VÄHENDATUD 

ENERGIASISALDUSEGA

- VÄHESE RASVASISALDUSEGA

- KIUDAINEALLIKAS

- KIUDAINERIKAS

- VALGUALLIKAS

- VALGURIKAS

- SISALDAB VITAMIINI C

- SISALDAB /MUUD AINET/

jne

- RASVAVABA

- SUHKRUVABA

- NAATRIUMIVABA

- LOODUSLIK/LOODUSLIKULT

jne



Tervisealaste väidete esitamine on lubatud 
1924/2006 art 10:

- kui terviseväide on esitatud määruse 1924/2006 artikli 13 või 14 lubatud 

väidete nimekirjas Meditsiiniline väide ei ole 

lubatud (raviv, leevendav …)



Keelatud ei ole nn ootel olevate 
tervisealaste väidete esitamine:

• ootel olev väide - väide, mille hindamine EFSA poolt või käsitlemine 

Euroopa Komisjoni poolt ei ole veel lõpule viidud:

-esitatud komisjonile 31.01.2008 riikliku nimekirjana

-EFSA hindamine 2009 – 2011; hindamine peatati

• suurema osa ootel olevatest väidetest moodustavad botaaniliste ainete 

väited (s.o väited, mis osutavad taimse materjali või taimsete ainete 

mõjule)

• ootel olevad väited on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel väidete 

määruse artikkel 13(1) konsolideeritud nimekirja kannete ID numbritega 

• ootel olevate väidete sõnastused konsolideeritud nimekirja põhjal on 

leitavad EFSA veebilehelt Questions on hold Botanical claims

NB! järgides määruse 

1924/2006 üldnõudeid ja 

terviseväite erinõudeid

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-06/questions-on-hold-botanical-claims.xlsx


Lubatud ei ole tervisealased väited, mis … 
1924/2006 art 12

… mis viitavad konkreetsete arstide või 

tervisespetsialistide antud soovitustele

… mis viitavad kehakaalu vähenemise kiirusele või määrale

… mis jätavad mulje, et toidu tarbimata jätmine võib tervist 

mõjutada

Terviseväide ei ole lubatud 
alkohoolsel joogil



Artikkel 13 väited
• Määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri 

tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, 

välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste 

arengule ja tervisele viitavad väited

• Nimekiri määruse 1924/2006 art 13 lõikes 3 osutatud 

väidetest on lisas

• Lisas olevaid väiteid võib toidu kohta esitada, järgides lisas 

kehtestatud tingimusi

Lisas üle 200 terviseväite

Lisa on ajas täienev:

- lisanduvad uutel teaduslikel tõenditel põhinevad väited

- lisanduvad konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlusega väited (nn kaitstud väited)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0432-20210517&qid=1632999350873#tocId1


Artikkel 13 väited (432/2012 lisa)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0432-20210517&qid=1636725516996


Artikkel 14 väited (1924/2006 art 14)

Haigestumise riski vähendamise väide art 14 lg 1 (a)

Laste arengule ja tervisele viitav väide art 14 lg 1 (b)

- võetakse vastu eraldi õigusaktiga (üks või rohkem 

väidet ühes õigusaktis)

Vt register -> registrist leiab õigusakti numbri, mille 

järgi saab avada eestikeelse õigusakti

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Toitumis- ja tervisealaste väidete EL 
register on informatiivne Euroopa 
Komisjoni poolt hallatav register

Väidete registrist leiab:

• lubatud toitumisalased väited ja nende kasutamistingimused;

• lubatud tervisealased väited, kasutamistingimused ja -piirangud;

• viited lubatud tervisealaste väidete õigusaktidele (õigusaktide 

eestikeelsest tõlkest leiab väidete eestikeelsed sõnastused);

• mittelubatud tervisealased väited, mittelubamise põhjused;

• nn ootel olevad määruse 1924/2006 art 13(1) konsolideeritud 

nimekirja kannete ID numbritega

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Toitumis- ja tervisealaste väidete EL 
register

Registrisse sisenemisel avaneb aken

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Otsingusõna: glucan

Vt veerg: Commission Regulation

->

otsi õigusakt sobivas keeles



Mittelubatud väited (Non-authorised) – vt 
registrist

Nt: Sisaldab probiootikumi– see on tervisealane 

väide

- sellist terviseväidet ei ole lubatud väidete loetelus

Ei ole lubatud tervisealane väide „sisaldab probiootikumi“ ja muud samasisulised 

väited (probiootiline jook, probiootikum …)

EL arvates on märgistusel termini „probiootiline“ kasutamise puhul tegemist täpsustamata 

väitega

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Mittelubatud väited (Non-authorised) – vt 
registrist

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Terviseväite teaduslik tõendatus

• Terviseväite (toidu ja tervise vahelise kasuliku põhjusliku 

seose) teaduslik hindaja on Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

• Mitte kasutada internetist otsingutulemusena leitavaid 

väiteid, ka mitte teadusartikleid, „professori sõnu“, lauseid 

EFSA hinnangust jne



Uue terviseväite lisamine nimekirja

• Uuele tervisealasele väitele loa saamine ja väite nimekirja lisamine toimub

loataotlusega

• Rakenduseeskiri tervisealase väite esitamise loa saamiseks, sh taotluse 

sisunõuded on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 353/2008

• Juhised taotluse koostamiseks ning vormistamiseks on avaldatud EFSA 

veebilehel

• Tervisealase väite loa taotlus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele –

Eestis Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA)

Uue terviseväite taotluse esitamine toimub EFSA uues elektroonilises 

süsteemis (alates märts 2021) e-submission food chain platform 

https://webgate.ec.europa.eu/esfc

(võimalik jälgida ka taotluse hindamise kulgu)

https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition/regulationsandguidance#health-claims
https://webgate.ec.europa.eu/esfc


Üldised terviseväited
1924/2006 art 10 lg 3

Viiteid toitaine või toidu üldistele mittespetsiifilistele 

eelistele seoses hea tervisega ja tervisega seotud 

heaoluga võib teha üksnes koos konkreetse lubatud 

tervisealase väitega

- selliste üldiste väidete kasutamine võib olla tarbijale 

abiks, sest nendega edastatakse tarbijasõbralikumaid 

sõnumeid

Konkreetne väide peab olema üldise väitega seotud ja 

asuma üldise väite „kõrval“ või „järel“

Vt Komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL

Tervislik
Hea immuunsusele



Toitumis- ja tervisealase väite esitamisel 
on toitumisalane teave kohustuslik

• v.a üldise iseloomuga reklaamis

• Toidul, v.a toidulisandil, esitatakse toitumisalane 

teave vastavalt määruse 1169/2011 art 31-34.

• Toidulisandil esitatakse toitumisalane teave vastavalt

toidulisandite direktiivi 2002/46/EÜ artiklile 8.



Tervisealase väite esitamisel tuleb

märgistusel või märgistuse puudumise korral esitlemisel
või reklaamis esitada lisateave:

a) viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku 
elustiili tähtsusele; 

b) väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik toidukogus ja 
tarbimise viis; 

c) vajadusel viide inimestele, kes peaksid vältima selle toidu 
tarbimist; 

d) asjakohane hoiatus liigse tarbimise eest, mis tõenäoliselt kujutab 
ohtu tervisele

Haigestumise riski vähendamisele viitava väite juures peab olema 
lisateave „viidatud haigusel on mitmeid riskitegureid ning ühe 
riskiteguri muutmisel võib, aga ei pruugi olla kasulikku mõju“

b, c, d –

esitatud 

lubavas 

õigusaktis



Toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamine ei tohi

• olla vale, eksitav ega mitmeti mõistetav; 

• viidata, et tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine 

ei suuda tavaliselt pakkuda vajalikus koguses 

toitaineid

• soodustada toidu ülemäärast tarbimist;

• viidata muutustele kehafunktsioonides, mis võiksid tarbijat 

hirmutada;

• tekitada kahtlust muude sarnaste toitude toiteväärtuse 

piisavuse suhtes;



Toitumis- ja tervisealaste väidete
kasutamise üldtingimused:

• toitainel või muul ainel, mille kohta väide esitatakse, on 

teaduslikult tõendatud kasulik toitumisalane või füsioloogiline 

mõju;

• toitainet või muud ainet, mille kohta väide esitatakse, sisaldub 

toidus koguses, millega kaasneb väidetav teaduslikult 

tõendatud kasulik mõju;

• toitaine või muu aine esineb toidus organismile omastataval 

kujul;

• keskmine tarbija saab väites esitatud kasulikest mõjudest aru

kes on mõõdukalt informeeritud ning 

mõõdukalt tähelepanelik ja ettevaatlik



Toitainelised põhijooned

Määruse 1924/2006 art 4 lg 1:

(1) 19. jaanuariks 2009 kehtestab komisjon täpsed toitainelised põhijooned, 

sealhulgas erandid, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, 

et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või 

tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes 

arvesse toitainelisi põhijooni. 

Toitainelisi põhijooni, seega ka väidete kasutustingimusi ei ole 

seni vastu võetud -> 

-> EL strateegia „Talust taldrikule“ algatus: 

toitaineliste põhijoonte kehtestamine, et piirata suure soola-, 

suhkru- ja/või rasvasisaldusega toidu propageerimist – 2022. a 

IV kvartal (toidulisanditele võimalusel erand)



Toidualase teabe esitamisest üldiselt:

Määrus (EL) nr 1169/2011 toidualase teabe esitamisest tarbijale

• „Toidualane teave” – toitu käsitlev teave, mis tehakse 

lõpptarbijale teatavaks märgistuse, muu lisamaterjali või 

muude vahenditega, sealhulgas kaasaegsete tehnoloogiliste 

vahenditega või verbaalse suhtlemisega

• Toidualase teabe esitamise eest vastutab toidukäitleja, kelle 

nime või ärinime all toitu turustatakse, või kui nimetatud 

käitleja ei ole asutatud liidus, siis liidu turule importija

• Toidualane teave ei tohi olla eksitav

• Toidualase teabega ei omistata ühelegi toidule inimeste 

haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi 

ega viidata niisugustele omadustele.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101&qid=1605248988032#tocId1


Oluline abistav teave

• Toitumis- ja tervisealaste väidete EL register

Väidete registrist leiab:

• lubatud toitumisalased väited ja nende kasutamistingimused;

• lubatud tervisealased väited, kasutamistingimused ja -piirangud;

• viited lubatud tervisealaste väidete õigusaktidele (õigusaktide 

eestikeelsest tõlkest leiab väidete eestikeelsed sõnastused);

• mittelubatud tervisealased väited, mittelubamise põhjused;

• nn ootel olevad määruse 1924/2006 art 13(1) konsolideeritud 

nimekirja kannete ID numbritega

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Oluline abistav teave 
Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) koduleht 

https://pta.agri.ee/

https://pta.agri.ee/


Toidu märgistamise e-käsiraamat | 
(toiduteave.ee)

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõudeid selgitav 

käsiraamat, mis sisaldab lisaks rakendust

Koosta märgistus, videoloenguid, juhendeid jm

https://toiduteave.ee/margistamine/
https://toiduteave.ee/margistamine/rakendus/
https://www.youtube.com/watch?v=6BHH75KVxx4&list=PLHSPFgKcZ16K3h0SP5cJ-FGokrjoKBHIj
https://toiduteave.ee/margistamine/juhendid/


Aitäh!
Tiiu.Rand@pta.agri.ee

mailto:hanna.turetski-toomik@pta.agri.ee

