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TOIDUOHUTUS

ELi toiduohutuspoliitikal on kaks eesmärki: kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve
ning soodustada Euroopa ühtse turu tõrgeteta toimimist. Seetõttu tagab Euroopa Liit
kontrollistandardite kehtestamise (ja nende järgimise) sööda ja toiduainete hügieeni, looma-
ja taimetervise valdkonnas ning toidu kaitseks keskkonnas olevate ainetega saastumise eest.
Samuti reguleerib liit toidu ja sööda märgistamist.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 43, artikkel 114, artikli 168 lõige 4 ja artikkel 169.

ÜLDINE TAUST

Mitmete toidu ja loomasöödaga seotud kriiside (nt veiste spongioosse entsefalopaatia puhangu
ja dioksiinikriisi) tõttu läbis toiduohutuspoliitika 2000. aastate alguses põhjaliku reformi.
Töötati välja „talust toidulauani” lähenemisviis, mis tagab tootmis- ja turustamisprotsessi
kõikides etappides kõigi ELis turustatavate toiduainete kõrge ohutuse taseme, olenemata sellest,
kas toiduained on toodetud ELis või imporditud kolmandatest riikidest. Sellise õigusaktide
kogumiga loodi kõiki toiduahela ühenduslülisid hõlmav keerukas ja integreeritud süsteem.

SAAVUTUSED

A. Üldiseloomuga õigusakt
Kehtivate toidualaste õigusnormide üldpõhimõtted jõustusid 2002. aastal määruse (EÜ) nr
178/2002 vastuvõtmisega. Nimetatud raammäärusega asutati ka Euroopa Toiduohutusamet
(EFSA), mille ülesanne on hinnata kõiki toiduahelaga seotud riske ja nendest teada anda.
Määruses võeti arvesse ettevaatuspõhimõtet (5.4.1), esitati riskihindamisel põhinev käsitlus
ning kehtestati üldsätted toidu ja sööda jälgitavuse tagamise kohustuse kohta. Lisaks loodi toidu-
ja söödaalane kiirhoiatussüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil vahetada kiiresti
teavet ning kooskõlastada toidust või söödast põhjustatud terviseohtudele reageerimiseks
võetavaid meetmeid.
B. Toiduainete hügieen
2014. aasta aprillis võeti lähenemisviisi „talust toidulauani” raames vastu uus, hügieenipaketina
tuntud õigusraamistik (määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, määrus (EÜ)
nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, ja määrus
(EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste
ametlikuks kontrollimiseks ja ka erieeskirjad värske liha, karpide, piima ja piimatoodete
kohta). Hügieenipaketi raames vastutavad toiduainete hügieeni eest toiduahela eri osalised
vahetult enesekontrollisüsteemi kaudu ning selleks kasutatakse ohuanalüüsi ja kriitiliste
kontrollpunktide süsteemi (HACCP) meetodit, mille järgimise üle järelevalve teostamiseks

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.4.1.pdf
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viivad pädevad ametiasutused läbi ametlikke kontrolle, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr
854/2004, mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 882/2004.
C. Toidu saastumine
1. Ohutu toit
Nõukogu määrus (EMÜ) nr 315/93 võeti vastu tagamaks, et turule ei viida toiduaineid,
mis sisaldavad lubamatus koguses saasteaineid. Kõige olulisemate saasteainete suhtes praegu
kohaldatavad piirnormid on kehtestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega
sätestatakse toiduainetes teatavate saasteainete (nt nitraadid, mükotoksiinid, raskmetallid ja
dioksiinid) piirnormid, mis tuleb regulaarselt läbi vaadata.
2. Jääkide piirnormid
Toiduainetes esinevad saasteainete jäägid võivad pärineda loomade ravikuuridest või
kasutatud pestitsiididest ja biotsiididest. Pestitsiidide jääke reguleeritakse määrusega (EÜ)
nr 396/2005, millega asendatakse varasemad õigusaktid ja kehtestatakse eeskirjad kõikide
põllumajandustoodete jaoks. Jääkide piirnorme ja reguleeritud ainete loendeid ajakohastatakse
korrapäraselt komisjoni erimäärustega. Loomades esinevate jääkide puhul on lubatud ained ja
nende jääkide piirnormid loetletud määruses (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi
toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi.
3. Toiduga kokkupuutuvatest materjalidest tingitud saastumine
Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad eeskirjad on esitatud määruses (EÜ) nr
1935/2004. Selles raammääruses sätestatakse kõigi asjaomaste materjalide ja toodete suhtes
kehtivad üldnõuded. Määruse I lisas loetletud 17 toiduainetega kokkupuutuva materjali- ja
esemerühma kohta võib võtta vastu põhjalikumad ELi erimeetmed. Nii näiteks kehtestati
määrusega (EL) nr 321/2011 piirangud bisfenool A kasutamisele imikute plastist lutipudelites.
Praegu kohaldatakse ELi erimeetmeid üksnes nelja materjalirühma suhtes. Muude materjalide
suhtes võivad liikmesriigid kehtestada siseriiklikud õigusnormid. Euroopa Komisjoni
Teadusuuringute Ühiskeskus viib praegu läbi uuringut, et saada põhjalik ülevaade nende toiduga
kokkupuutuvate materjalide praegusest olukorrast, mille suhtes ei ole ELi tasandil rakendatud
erimeetmeid.
D. Toiduainete märgistamine
1. Toiduainete märgistamise alased õigusaktid
Toiduainete märgistamist käsitleva õigusraamistiku eesmärk on tagada tarbijatele nende tervise
ja huvide kaitseks täielik teave toodete sisu ja koostise kohta. 13. detsembril 2014 jõustus uus
määrus ((EL) nr 1169/2011), mis ühendab üheks õigusaktiks kaks direktiivi. Need on nõukogu
direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta, ning nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ toidu toitumisalase
teabega märgistamise kohta, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2003/120/EÜ.
Peamiseks uuenduseks on tootjatele kehtestatud nõue esitada teavet allergeenide esinemise
kohta pakendamata toidus, näiteks restoranides ja sööklates, ning märkida ära töötlemata
liha päritolu (muud liiki liha kui loomaliha puhul, mille päritolu märkimise nõue kehtis juba
varem) ja toiduimitatsioonide, näiteks köögiviljade kasutamine juustu või liha asendajana.
Töödeldud toiduainete toitumisalast teavet käsitlevad õigusnormid jõustuvad 13. detsembril
2016. Komisjoni määruses (EL) nr 1337/2013 sätestatakse üksikasjalikult (välja arvatud mõned
erandid) pakendatud värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha puhul
looma kasvatamis- ja tapmiskoha märkimine. Uusi eeskirju hakati kohaldama 1. aprillist 2015.
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2. Toitumis- ja tervisealased väited ning konkreetsetele inimrühmadele mõeldud toidud
Määrus (EÜ) nr 1924/2006 käsitleb toidu kohta esitatavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid.
Direktiiviga 2009/39/EÜ kehtestati dieettoidu (nt imikutele või väikelastele mõeldud toit)
üldeeskirjade raamistik ning sätestati tooteohutuse tagamiseks nõuded dieettoidu koostisele,
turustamisele ja märgistusele. Euroopa Parlament võttis 2013. aasta juunis vastu uue määruse
konkreetsetele inimrühmadele mõeldud toidu kohta (määrus (EL) nr 609/2013), milles loobuti
dieettoidu laiast käsitlusest ning kehtestati selle asemel konkreetsetele rühmadele mõeldud
eeskirjad imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilistel näidustustel kasutamiseks ette nähtud toidu
ning kehakaalu alandamiseks ette nähtud päevase toidu asendajate kohta. Nimetatud õigusakt
jõustub 2016. aasta juulis.
E. Toidu lisaained ning toidu lõhna- ja maitseained
1. Toidu kvaliteedi parandamise vahendite pakett
Toidu lisaained on ained, mida lisatakse toidule konkreetsel otstarbel ja mida tavaliselt ei
tarbita toiduna (näiteks värvained, magusained või säilitusained). 2008. aastal võeti vastu
neljast määrusest koosnev pakett (määrused (EÜ) nr 1331/2008, nr 1332/2008, nr 1333/2008
ja nr 1334/2008), millega reguleeritakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja
maitseainete kasutamiseks loa andmise menetlust, nende kasutamistingimusi ning märgistamist.
2. Toidulisandid ning vitamiinide ja mineraalainete lisamine
Direktiiviga 2002/46/EÜ kehtestati toidulisandite märgistamise ühtlustatud eeskirjad ning võeti
kasutusele erieeskirjad vitamiinide ja mineraalainete kohta toidulisandites. Määrusega (EÜ) nr
1925/2006 ühtlustatakse liikmesriikide õigusnormid vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud
muude ainete toidule lisamise kohta.
F. Looma- ja taimetervis
ELi eeskirjad hõlmavad üldsätteid nakkushaiguste ja nende siirutajate seire (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ), nendest teatamise (nõukogu direktiiv 82/894/
EMÜ) ja nende ravi kohta (nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ). Kehtiv ametlike kontrollide
korraldamise õigusraamistik kehtestati määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta,
mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks.
Komisjon esitas 2013. aasta mais uue õigusaktide paketi, mis hõlmab ettepanekuid looma- ja
taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja ametlike kontrollide kohta. Meetmepaketis järgitakse
suuremal määral riskipõhist tervisekaitse käsitlust, mille eesmärk on suurendada ametlike
kontrollide tõhusust, et võimalikult vältida toidukriise ja pettusi. Märtsis 2016 võeti vastu uus
ELi loomatervise alane õigusakt – määrus (EL) nr 2016/429 loomataudide kohta. 2016. aasta
lõpuks peaks eeldatavalt jõustuma uus taimekaitserežiim, samas ametlikke kontrolle käsitleva
uue määruse üle on läbirääkimised alles pooleli.
G. Loomasööta ja sööda märgistamist käsitlevad õigusaktid
Määrusega (EÜ) nr 183/2005 reguleeritakse söödahügieeni. Määrusesse (EÜ) nr 767/2009,
mis võeti vastu 2009. aasta juulis, on koondatud enamik sööda märgistamise ja turustamise
alaseid õigusakte. Direktiivis 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta
esitatakse raskmetallide sisalduse piirnormid ja keelatakse saastunud loomasöötade segamine.
Direktiiviga 2002/70/EÜ kehtestatakse nõuded dioksiinide ja dioksiinisarnaste polüklooritud
bifenüülide sisalduse määramiseks söödas. Praegu on pooleli eeskätt direktiiviga 2001/82/EÜ
ja määrusega (EÜ) nr 726/2004 reguleeritud veterinaarravimite ja direktiiviga 90/167/EMÜ
hõlmatud ravimsööda temaatika läbivaatamine.
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H. Uuendtoit
Määruses (EÜ) nr 258/97 on sätestatud, et enne uuendtoidu (st toiduained, mille kasutamine
ei olnud enne määruse jõustumist laialdaselt levinud) ELis turustamist tuleb läbi viia selle
ohutuse hindamine. Nimetatud määrus on nüüdseks üle võetud määrusesse (EÜ) nr 1852/2001.
Komisjon esitas 2008. aastal ettepaneku uuendtoitu käsitlevate õigusaktide ajakohastamise
kohta, kuid uued õigusaktid ei jõustunud, kuna Euroopa Parlament ja nõukogu ei suutnud
jõuda kokkuleppele kloonitud loomadest toodetud toidu reguleerimise küsimustes. Komisjon
esitas ettepaneku 2013. aasta detsembris. Euroopa Parlament ja nõukogu saavutasid viimaks
kokkuleppe 2015. aastal ning uus määrus (EL) 2015/2283 jõustus 31. detsembril 2015. Kuni
ei ole jõustunud kloonitud loomadest toodetud toitu käsitlevad spetsiaalsed õigusaktid, kuulub
selline toit nimetatud määruse kohaldamisalasse ja tuleb nõuetekohaselt märgistada.
I. Geneetiliselt muundatud organismid (GMOd)
GMO on mis tahes elusorganism peale inimese, mille geneetilist materjali on muudetud
sellisel viisil, mis loomuliku paaritumise ja/või rekombinatsiooni teel ei ole võimalik.
Direktiiviga 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise
kohta) reguleeritakse GMOde kasvatamist ja turule viimist ning määratakse koos määrustega
(EÜ) nr 1829/2003 ja (EÜ) nr 1830/2003 kindlaks liidu vastav õigusraamistik, muu hulgas
nähakse ette GMOdest toodetud või neid sisaldava toidu kohustuslik märgistamine. Komisjon
andis 2010. aasta märtsis loa kartuli „Amflora” kasvatamiseks, lõpetades sellega 1998. aastast
kehtinud moratooriumi uute GMOde kasvatamisele. 2015. aasta jaanuaris võeti vastu uus
direktiiv (EL) 2015/412, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide
võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide
(GMOd) kasvatamist, isegi kui see on ELi tasandil lubatud. Nimetatud õigusakti ettepanek
esitati algselt 2010. aastal, kuid selle menetlemine blokeeriti seejärel neljaks aastaks GMOde
poolt ja nende vastu olevate liikmesriikide erimeelsuste tõtu. 2015. aasta aprillis esitas
komisjon täiendava õigusakti ettepaneku, millega muudetakse määrust nr 1829/2003 seoses
liikmesriikide võimalustega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud
toidu ja sööda kasutamist. Euroopa Parlament lükkas 2015. aasta oktoobris ettepaneku tagasi,
tuues põhjenduseks mõjuhinnangute puudumise, liikmesriikide meetmete siseturu ja WTO
eeskirjadele vastavuse küsimuse ja ettepaneku praktilise teostatavuse. Nõukogu ei ole siiani
ametlikku otsust vastu võtnud.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

1996. aastal toimunud veiste spongioosse entsefalopaatia puhangu ning 2002. aasta suu-
ja sõrataudi kriisi järel moodustati ajutised komisjonid, et uurida väidetavaid puudusi ELi
õiguse rakendamisel. Lisaks ilmutab Euroopa Parlament erilist valvsust kloonitud loomadest
ja nanomaterjalidest tarbijate tervisele tulenevate ohtude suhtes. Kogu toiduahela läbipaistvuse
suurendamiseks ja Euroopa tarbijate paremaks teavitamiseks kordas Euroopa Parlament oma
2016. aasta mais vastu võetud resolutsioonis[1] juba varem[2] väljendatud nõudmist, et komisjon
esitaks seadusandlikud ettepanekud eelkõige töödeldud toiduainetes sisalduva liha päritolu
kohustusliku märkimise kohta. See peaks ka taastama tarbijate usalduse pärast 2013. aasta
hobuseliha skandaali ja muid toiduainetega seotud pettusi.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke

[1]Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta resolutsioon päritoluriigi või lähtekoha kohustusliku märkimise kohta
teatavate toiduainete puhul. Vastuvõetud tekstid P8_TA(2016)0225.
[2]Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsioon töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimise
kohta. Vastuvõetud tekstid P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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