Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate
õigusaktide hindamine
Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus
Toiduga kokkupuutuvate materjalide hulka kuuluvad kõik toidupakendid, samuti köögi- ja lauanõud nin
g köögimasinad, näiteks söögiriistad, tassid, taldrikud, kausid jms. Need materjalid võivad hõlmata ka
tooteid, mis ei olnud algselt ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks, kuid mis võivad sellele vaatamata
toiduga kokku puutuda, näiteks pabersalvrätikud. Lisaks kuuluvad toiduga kokkupuutuvate materjalide
hulka materjalid, mida kasutatakse professionaalses toidutootmises, -valmistamises, ladustamises ja
turustamises, alates šokolaadi konveierilintidest kuni piimaautodeni. Toiduga kokkupuutuvate materjalide
valmistamiseks võib kasutada paljusid eri liiki materjale, sealhulgas plasti, paberit, kummi, metalli ja
klaasi, aga ka liimi, trükivärve ja pinnakattevahendeid lõpptoodete viimistlemiseks, samuti
komposiitmaterjale.

Näide toiduga kokkupuutuvatest materjalidest, ülemisest vasakust nurgast päripäeva: õunte
pakendamiseks kasutatav plastkandik ja toidukile; trükitud paberpakend või pakendamiseks;
korduskasutatavad plastkarbid toidu hoidmiseks; bambusest valmistatud söögiriistad
Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt peavad ettevõtjad tootma neid
materjale selliselt, et ettenähtud või prognoositava kasutuse korral ei ohusta need inimeste tervist ega
põhjusta vastuvõetamatut muutust toidu koostises või toidu organoleptiliste omaduste, näiteks
maitse ja lõhna halvenemist.
Määruses käsitletakse ainult sellist toiduga kokkupuutuva materjali ohutust, mis on seotud kemikaalide
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ülekandumisega sellest materjalist toidusse. Eeskirjadega ei ole toiduga kokkupuutuva materjali suhtes
kehtestatud mingeid hügieeninõudeid; samuti ei hõlma eeskirjad toiduga kokkupuutuvate materjalide
jäätmeid ega keskkonnamõju, mida käsitletakse muudes ELi õigusaktides.
Määruse eesmärk on tagada Euroopa Liidu turu tõhus toimimine, st vältida piiranguid ja tariife.
Lisateavet leiab meie veebisaidilt https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety
/food_contact_materials_en
MIDA SEE KÜSIMUSTIK ENDAST KUJUTAB?
Käesolev küsimustik on osa konsultatsioonist, mille eesmärk on koguda paljudelt sidusrühmadelt
käimasoleva hindamise käigus arvamusi ja eelkõige tõendeid toiduga kokkupuutuvaid materjale
käsitlevate õigusaktide toimimise kohta. Kuna õigusaktidega soovitakse kaitsta tarbijaid, on eriti oluline
küsimustiku I osa, et saada arvamusi otse kodanikelt kui tarbijatelt.
TEAVE KÜSIMUSTIKU KOHTA
Käesoleva veebipõhise avaliku konsultatsiooni küsimustik on üles ehitatud järgmiselt.
Sissejuhatus: selles osas palutakse teil esitada teavet enda kohta.
I osa: see osa on suunatud kodanikele. Ideaaljuhul ei peaks vastajatel olema toiduga
kokkupuutuvate materjalide kohta eriteadmisi.
II osa: see osa on mõeldud ekspertidele või neile, kellel on eelteadmised toiduga kokkupuutuvate
materjalide alastest õigusaktidest ja kes töötavad selles valdkonnas. Lisaks on esitatud mõned
lisaküsimused sõltuvalt selle organisatsiooni liigist, kelle nimel te vastate.
Ainult kodanikele mõeldud küsimustiku I osale vastamiseks ei tohiks teil kuluda rohkem kui 15-20 minutit.
Toiduga kokkupuutuvate materjalide alal teadmisi omavatele isikutele (sealhulgas organisatsioonid,
ettevõtjad ja avaliku sektori asutused) suunatud küsimustiku II osa täitmine ei tohiks võtta rohkem kui 30
minutit.
Tärniga (*) tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.
TULEMUSED
Konsultatsiooniperiood kestab 12 nädalat. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide
hindamine on lõpule viidud, avaldatakse konsultatsiooni veebilehel kõigi konsultatsioonitegevuste
kokkuvõtlik aruanne.
TEIE ARVAMUS ON VÄGA OLULINE
Täname ette, et leidsite aega konsultatsioonis osalemiseks.

Teie andmed
* Minu vastus on järgmises keeles:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
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horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti
leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
tšehhi
taani
ungari
* Vastan kui
akadeemiline või teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon
ELi mittekuuluva riigi kodanik
vabaühendus
avaliku sektori asutus
ametiühing
muu
Kui olete nõuete täitmist tagav riiklik labor, siis valige „muu“ ja seejärel kinnitage oma isikut.

* Kas olete nõuete täitmist tagav riiklik labor?
Jah
Ei
* Eesnimi

* Perekonnanimi
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* E-posti aadress (seda ei avalikustata)

* Kohaldamisala
rahvusvaheline
kohalik
riiklik
piirkondlik
* Organisatsiooni nimi
kuni 255 tähemärki

* Organisatsiooni suurus
Mikroorganisatsioon (1-9 töötajat)
Väikeorganisatsioon (10-49 töötajat)
Keskmine organisatsioon (50-249 töötajat)
Suurorganisatsioon (250 või rohkem töötajat)
* Kuidas liigitaksite sektorit, kus tegutsete? [Vastuste arv ei ole piiratud, võite valida
mitu varianti]
Lähtematerjalide tootja
Vahematerjalide ja -esemete tootja
Lõpptoodete valmistaja/töötleja
Toiduga kokkupuutuvate materjalide jaemüüja
Importija/turustaja
Villimis-/pakendamisettevõtted
Toidukäitleja - toiduainete töötleja/tootja
Toidukäitleja - toiduainete jaemüüja
Toitlustaja/restoran
Nõuetele vastavuse küsimustega tegelev konsultant/labor
Muu (palun täpsustage)
Kui vastasite „muu“, palun täpsustage

* Mis liiki materjale teie ettevõte toodab või kasutab? [Vastuste arv ei ole piiratud,
võite valida mitu varianti]
Aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed
Liimid
Keraamika
Kork
Kummid
Klaas
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Klaas
Ioonivahetusvaigud
Metallid ja sulamid
Paber ja papp
Plastid
Trükivärvid
Regenereeritud tselluloos
Silikoonid
Tekstiilid
Lakid ja pindmaterjalid
Vahad
Puit
Mitmekihilised tooted (palun täpsustage)
Mitmest materjalist mitmekihilised tooted (palun täpsustage)
Muud, määruse (EÜ) nr 1935/2004 I lisas loetlemata materjalid, palun
täpsustage
Palun täpsustage

* Mitut riiklikku ühendust te esindate?

* Mitut ettevõtjat te esindate?

Organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud tunnusnumber
kuni 255 tähemärki
Kas teie organisatsioon on registreeritud läbipaistvusregistris? See on vabatahtlik andmebaas organisatsioonidele, kes soovivad
mõjutada ELi otsustusprotsessi.

* Päritoluriik
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.

Afganistan

Djibouti

Liibüa

Ahvenamaa

Dominica

Liechtenstein

Albaania

Dominikaani
Vabariik
Ecuador
Egiptus

Leedu

El Salvador

Madagaskar

San Marino
São Tomé ja
Príncipe
Saudi Araabia

Ekvatoriaal-

Malawi

Senegal

Alžeeria
Ameerika
Samoa
Andorra
Angola

Luksemburg
Macau

Saint-Pierre ja
Miquelon
Saint Vincent
ja Grenadiinid
Samoa
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Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua ja
Barbuda
Argentina
Armeenia
Aruba
Austraalia
Austria

Aserbaidžaan
Bahama
Bahrein

Bangladesh

EkvatoriaalGuinea
Eritrea
Eesti
Etioopia

Malawi

Senegal

Malaisia
Maldiivid
Mali

Serbia
Seišellid
Sierra Leone

Falklandi
saared
Fääri saared

Malta

Singapur

Marshalli
Saared
Martinique
Mauritaania
Mauritius

Sint-Maarten

Mayotte
Mehhiko

Somaalia
Lõuna-Aafrika
Vabariik
LõunaGeorgia ja
LõunaSandwichi
saared
Lõuna-Korea

Fidži
Soome
Endine
Jugoslaavia
Makedoonia
vabariik
Prantsusmaa
Prantsuse
Guajaana
Prantsuse
Polüneesia

Mikroneesia

Slovakkia
Sloveenia
Saalomoni
Saared

Prantsuse
Antarktilised ja
Lõunaalad
Gabon
Gruusia
Saksamaa
Ghana
Gibraltar
Kreeka

Moldova

Bhutan
Boliivia
Bonaire, Sint
Eustatius ja
Saba
Bosnia ja
Hertsegoviina
Botswana
Bouvet’ saar
Brasiilia
Briti India
ookeani ala
Briti
Neitsisaared

Gröönimaa
Grenada
Guadeloupe

Myanmar/Birma
Namiibia
Nauru

Lõuna-Sudaan
Hispaania
Sri Lanka
Sudaan
Suriname
Svalbard ja
Jan Mayen
Svaasimaa
Rootsi
Šveits

Guam

Nepal

Süüria

Guatemala
Guernesey
Guinea
Guinea-Bissau

Madalmaad
Uus-Kaledoonia
Uus-Meremaa
Nicaragua

Taiwan
Tadžikistan
Tansaania
Tai

Guyana

Niger

Gambia

Brunei

Haiti

Nigeeria

Ida-Timor

Barbados
Valgevene
Belgia
Belize
Benin
Bermuda

Monaco
Mongoolia
Montenegro
Montserrat
Maroko
Mosambiik
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Brunei
Bulgaaria
Burkina Faso
Burundi
Kambodža

Haiti
Heard ja
McDonald
Honduras
Hongkong
Ungari

Nigeeria
Niue

Ida-Timor
Togo

Kamerun
Kanada
Cabo Verde
Kaimanisaared

Island
India
Indoneesia
Iraan

Norfolki saar
Põhja-Korea
PõhjaMariaanid
Norra
Omaan
Pakistan
Belau

Tokelau
Tonga
Trinidad ja
Tobago
Tuneesia
Türgi
Türkmenistan
Turks ja
Caicos
Tuvalu saared

Kesk-Aafrika
Vabariik
Tšaad
Tšiili

Iraak

Palestiina

Iirimaa
Mani saar

Hiina

Iisrael

Panama
Paapua UusGuinea
Paraguay

Jõulusaar

Itaalia

Peruu

Clipperton

Jamaica

Filipiinid

Kookossaared

Jaapan

Pitcairn

Colombia
Komoorid

Jersey
Jordaania

Poola
Portugal

Kongo
Cooki saared
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Horvaatia
Kuuba

Kasahstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Kuveit
Kõrgõzstan

Puerto Rico
Katar
Réunion
Rumeenia
Venemaa
Rwanda

Curaçao

Laos

Küpros

Läti

Tšehhi Vabariik

Liibanon

Kongo
Demokraatlik
Vabariik

Lesotho

SaintBarthélemy
Saint Helena,
Ascension ja
Tristan da
Cunha
Saint Kitts ja
Nevis
Saint Lucia

Taani

Libeeria

Saint Martin

Uganda
Ukraina
Araabia
Ühendemiraadi
d
Ühendkuningrii
k
Ameerika
Ühendriigid
Ühendriikide
väikesed
hajasaared
Uruguay
USA
Neitsisaared
Usbekistan
Vanuatu
Vatikan
Venezuela
Vietnam
Wallis ja
Futuna
Lääne-Sahara
Jeemen

Sambia
Zimbabwe
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Taani

Libeeria

Saint Martin

* Privaatsussätted
Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas oma andmed avalikustada või jääda
anonüümseks.

Anonüümne
Avalikustatakse ainult see, kellena te vastate, teie päritoluriik ja vastus. Teisi
isikuandmeid (nimi, organisatsiooni nimi ja suurus, tunnusnumber
läbipaistvusregistris) ei avaldata.
Avalik
Koos teie vastusega avaldatakse ka teie isikuandmed (nimi, organisatsiooni
nimi ja suurus, tunnusnumber läbipaistvusregistris, päritoluriik).
* Olen nõus isikuandmete töötlemise eeskirjadega

I osa. Kodanikud
Selles osas esitatakse mõned küsimused toiduga kokkupuutuvate materjalide ning
spetsiifiliste materjalide ja toodete üldiste ohutusnõuete kohta.
ELi õigusaktide kohaselt peavad kõik toiduga kokkupuutuvad materjalid ELis olema ohutud,
olenemata nende päritolust või viisist, kuidas neid müüakse või levitatakse.

* Kas usaldate ELis müüdavate toiduga kokkupuutuvate materjalide, sealhulgas
toidupakendite ning köögi- ja lauanõude ohutust?
Üldse mitte
Vähesel määral
Mõõdukal määral
Olulisel määral
Ei oska öelda / arvamus puudub
Kui vastasite „üldse mitte“ või „vähesel määral“, kas oleksite nõus maksma
ohutumate toidupakendite või köögi- ja lauanõude eest kõrgemat hinda?
Jah
Ei
Arvamus puudub
* Kas teie arvates on ELis toodetud ja väljastpoolt imporditud toiduga
kokkupuutuvate materjalide, sealhulgas toidupakendite, köögi- ja lauanõude
ohutus erinev?
Usaldan ELis toodetud toiduga kokkupuutuvaid materjale rohkem kui
imporditud materjale
Usaldan ELis toodetud toiduga kokkupuutuvaid materjale ja imporditud
materjale ühepalju
Usaldan imporditud toiduga kokkupuutuvaid materjale rohkem kui ELis
toodetud materjale
Ei oska öelda / arvamus puudub
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* Kas ostate toiduga kokkupuutuvaid materjale otse interneti kaudu jaemüüjatelt,
kellel ei ole kauplust või ladu (nt Amazon)?
Jah
Ei
Arvamus puudub
Kui ohutult tunnete end sellise toidu või joogi tarbimisel, mis on kokku puutunud
järgmiste toiduga kokkupuutuvate materjalidega?
Üldse
mitte
ohutult

Väga

Ei oska

vähesel

öelda /

määral
ohutult

Küllaltki

Väga

ohutult

ohutult

arvamus
puudub

* Ühekordselt kasutatavad plastpudelid
nt mineraalvee jaoks
* Metallist toidu- ja joogipurgid
* Kartongist joogipakendid
* Papist pitsakarbid
* Biomaterjalidest või biolagunevatest
materjalidest valmistatud taldrikud ja
topsid
* Korduskasutatavad plastanumad/karbid
* Keraamilised taldrikud ja tassid
* Kristallklaasid
* Nakkumatu kattega praepann
* Roostevabast terasest söögiriistad
* Kohvimasin

ELi õigusaktide kohaselt ei tohi toiduga kokkupuutuvad materjalid ELis muuta toidu
organoleptilisi omadusi, nagu toidu maitse või lõhn.

* Kas olete kunagi kasutanud toiduga kokkupuutuvaid materjale, sealhulgas köögivõi lauanõusid, mis on mõjutanud või muutnud toidu maitset, lõhna või välimust?
Jah
Ei
Ei oska öelda / arvamus puudub
* Kas teate, kellele esitada kaebus, kui olete mures toiduga kokkupuutuvate
materjalide ohutuse pärast?
Jah
Ei
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Ei
Ei oska öelda / arvamus puudub
Kui vastasite „jah“, siis kellele te kaebuse esitaksite?
Kohalik asutus (nt kaubandusstandardid, keskkonnaga seotud
terviseküsimused)
Riiklik asutus
Euroopa asutus (nt Euroopa Komisjon)
Toiduga kokkupuutuvat materjali müüv ettevõte
Toiduga kokkupuutuva materjali tootja

Alljärgnevalt esitatakse mõned küsimused toiduga kokkupuutuvate
materjalide sümbolite ja märgistuse kohta.
On olemas kogu ELi hõlmavad eeskirjad toiduga kokkupuutuvate materjalide märgistamise kohta,
eelkõige selliste esemete märgistamise kohta, mis ei puutu enam toiduga kokku siis, kui te toitu
ostate, näiteks säilitusanumad või toidukotid.

* Kas tunnete allpool oleva sümboli tähendust, kui näete seda köögi- või
lauanõudel?
Jah
Ei
Arvamus puudub

Kui jah, siis selgitage, milline see tähendus teie arvates on
kuni 400 tähemärki

* Kas tunnete allpool oleva sümboli tähendust, kui näete seda pakendil?
Jah
Ei
Arvamus puudub

Kui jah, siis selgitage, milline see tähendus teie arvates on
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kuni 400 tähemärki

* Kas olete tavaliselt teadlik lisamärgistest või juhistest sellistel esemetel nagu
toidukile, foolium, toidukotid, laua- ja kööginõud ning kas te järgite neid juhiseid?
Jah, loen kogu teavet hoolikalt ja järgin ohutu kasutamise juhiseid
Jah, ma loen teavet, kuid ei muretse liigselt kõigi juhiste järgimise pärast
Ei, ma ei ole tavaliselt sellistest juhistest teadlik
Ei oska öelda / arvamus puudub
Kui jah, siis kas juhised on selged ja annavad piisavalt teavet eseme ohutu
kasutamise kohta?
Jah, juhised on selged ja annavad mulle piisavalt teavet eseme ohutu
kasutamise kohta
Juhised on tavaliselt üsna selged, kuid ei anna mulle alati piisavalt teavet
eseme ohutu kasutamise kohta
Juhised on sageli segased ega anna mulle piisavalt teavet eseme ohutu
kasutamise kohta
Arvamus puudub
* Kas usaldate alati toidupakendi, laua- või kööginõude märgistust, reklaami või
esitusviisi? Pange tähele, et see küsimus ei hõlma toitu/pakendi sisu.
Jah
Ei
Arvamus puudub
Kui vastasite „ei“, tooge näiteid
kuni 400 tähemärki

Alljärgnevas osas esitatakse küsimusi teie harjumuste kohta seoses
toiduga kokkupuutuvate materjalidega
* Kui sageli vahetate välja kööginõusid ja/või lauanõusid?
Kord aastas
Kaks korda aastas
Rohkem kui kaks korda aastas
Kui nende materjali seisukord nähtavalt halveneb
Ainult siis, kui need ei ole enam kasutatavad
Arvamus puudub
Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad eeskirjad hõlmavad ka esemeid, mis võivad toiduga
tõenäoliselt kokku puutuda või mille materjalis sisalduvad keemilised ained võivad sattuda
toidusse.
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Milliseid järgmistest esemetest olete kasutanud kokkupuutes toiduga, mida olete
pärast söönud?
Jah,
iga
liiki
toidu
puhul

Jah, kuid ainult

Jah, kuid ainult

siis, kui

teatavate toitude ja/või

märgistus näitab,

tingimuste puhul (nt

et see on ohutu

külm temperatuur)

Ei oska
Mitte
kunagi

öelda /
arvamus
puudub

* Toidukile/plastist
pakkekile
* Alumiiniumfoolium
*
Korduskasutatavad
plastist lauanõud
(piknikunõud)
* Pabersalvrätid
* Köögirätikud
* Linikud
* Laudlinad
* Külmkapis
* Plastist ostukott
* Imiku või
väikelapse pudipõll
* Pragude,
vananemis- või
kulumismärkidega
toiduanumad
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Milliseid järgmisi toidupakendeid korduskasutaksite kokkupuutes pakendi
esialgsest sisust erineva toiduga ja/või esialgsest erineva kokkupuuteaja või temperatuuri tingimustes?
Sageli, kuid ainult

Väga
sageli

originaalpakendis

Olen

Ei, ma ei

Ei oska

olnud toiduga

korduskasutanud

korduskasuta

öelda /

sarnase toidu ja

juhuslikult või

selliseid

arvamus

sarnaste tingimuste

mõnikord

pakendeid

puudub

puhul
* Plastist
jäätisekarbid
* Kiirtoidu
serveerimiseks
kasutatavad
plastkarbid
*
Metallkaantega
klaaspurgid
* Pappkarbid
* Plekist
küpsisekarbid
* Varem puuvõi köögivilju
sisaldanud
plekkpurgid
* Plastpudelid
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* Plastist
jogurtitopsid
* Õllepurgid
* Muu
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Kui vastasite „muu“, palun täpsustage
kuni 400 tähemärki

Alljärgnevalt esitatakse mõned küsimused teie ootuste kohta seoses
toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutusega
Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide keskmes on materjali
keemiline ohutus.

Kui olulised on toiduga kokkupuutuvate materjalide, sealhulgas toidupakendite,
laua- ja kööginõude järgmised aspektid?
Ei oska
Väga
oluline

Oluline

Mõnevõrra
oluline

öelda /
Ebaoluline

arvamus
puudub

* Need on ohutud ja tarbijatele ohtlikud
keemilised ained ei jõua toidusse
* Toidu välimus, lõhn, tekstuur ega
maitse ei muutu
* Toiduga kokkupuutuvate materjalide
märgistus on selge ja kergesti
mõistetav, nii et neid on võimalik ohutult
kasutada
* Toiduga kokkupuutuvates materjalides
kasutatava plasti kogus on minimaalne
* Toiduga kokkupuutuvad materjalid on
peamiselt valmistatud paberist või
muudest looduslikest allikatest
* Toiduga kokkupuutuvad materjalid on
kompostitavad või biolagunevad
* Mitmekordseks kasutamiseks mõeldud
materjal jääb ohutuks seni, kuni see on
nähtavalt kulunud
* Toiduga kokkupuutuvaid materjale on
lihtne ringlusse võtta
* Toiduga kokkupuutuvaid materjale on
võimalik ulatuslikult korduskasutada
* Toitu pakendatakse minimaalselt
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* Toiduga kokkupuutuvatele
materjalidele on lisatud põhjalik teave
nende ohutu kasutamise kohta

* Kas oleks abi sellest või kas sooviksite, et näiteks pakendil oleva märgistuse abil
esitatakse teavet toiduga kokkupuutuva materjali koostise kohta?
Jah, kuna ma saan kasutada seda teavet teadlike valikute tegemiseks
Jah, isegi kui ma ei mõista täielikult võimalikku riski
Jah, kuid ainult siis, kui on lihtne leida rohkem teavet selle materjaliga
seotud riskide kohta
Ei, ma loodan lihtsalt, et toiduga kokkupuutuv materjal on ohutu
Arvamus puudub
Millised järgmistest teabeallikatest keemilise aine ohutuse või toiduga
kokkupuutuva materjali ohutuse kohta on teie jaoks usaldusväärsed?
Jah, ma

Usaldan

Ei, ma ei

usaldaksin seda

teataval

usaldaks seda

teabeallikat

määral

teabeallikat

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

* Euroopa Toiduohutusamet
(EFSA)
* Riiklik toiduohutusamet
* Ülikooli teadlane
* Tarbijaorganisatsioon
* Aruanded internetis või
sotsiaalmeedias
* Aruanded klassikalises
meedias nagu ajaleht või
televisioon
* Toiduga kokkupuutuva
materjali tootja

* Kuidas on ELis müüdud toidupakendite ohutuse tase teie arvates viimase 10
aasta jooksul arenenud?
See on vähenenud
See on suurenenud
See on jäänud samaks
Ei oska öelda / arvamus puudub

Dokumendi üleslaadimine ja lõppmärkused
Siin võite üles laadida lühikese dokumendi. Faili maksimaalne maht on 1 MB.
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Üleslaaditud dokument avaldatakse koos teie vastustega, millega annate sellesse avalikku
konsultatsiooni olulise panuse. Dokumendi lisamine on vabatahtlik ja selle eesmärk on anda täiendavat
taustteavet oma seisukoha kohta.

Laadige oma fail üles
Faili suurim võimalik maht on 1 MB.
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed

Kui soovite lisada küsimustikus käsitletu kohta veel teavet, saate seda teha siin.
kuni 750 tähemärki

Täname, et leidsite aega ja vastasite küsimustikule!

II osa. Eksperdi- või valdkonnateadmistega sidusrühmad
Järgmine küsimus puudutab määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohaldamisala ja
üldnõudeid, võttes arvesse artikleid 1, 2 ja 3.
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohaldamisala on piisavalt
selge ja alati on ilmne, kas toode on toiduga kokkupuutuv
materjal või mitte
* Mõisted on piisavad ja selged
* Mõiste „tavapärased või prognoositavad
kasutustingimused“ on selge ja kõik tõlgendavad seda
ühtmoodi ning piisavalt võetakse arvesse seda, kuidas
tarbijad võivad toiduga kokkupuutuvaid materjale
kasutada või korduskasutada
* Üldiselt on ilma märkimisväärsete ressurssideta võimalik
tõendada vastavust artiklis 3 sätestatud üldistele
ohutusnõuetele
* Üldiselt on ilma märkimisväärsete ressurssideta võimalik
tagada artiklis 3 sätestatud üldiste ohutusnõuete järgimine
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* Ettevõtjad tagavad artiklis 3 sätestatud üldiste
ohutusnõuete järgimise
* Toiduga kokkupuutuvate materjalide märgistus, reklaam
ega esitusviis ei eksita tarbijaid

Järgmine küsimus puudutab komisjoni määruses (EÜ) nr 2023/2006 sätestatud
häid tootmistavasid.
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Heade tootmistavade eesmärgid ja eeskirjad on piisavalt
üksikasjalikud ja tõhusad, et tagada toiduga
kokkupuutuvate materjalide tootmine kõrgel tasemel
* Häid tootmistavasid rakendatakse ELis tõhusalt, tagades
toiduga kokkupuutuvate materjalide tootmise kõrge
taseme
* Häid tootmistavasid rakendatakse ELi mittekuuluvates
riikides tõhusalt, tagades toiduga kokkupuutuvate
materjalide tootmise kõrge taseme

Järgmine küsimus puudutab määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 15 sätestatud märgistamisnõudeid ja II
lisas esitatud järgmist sümbolit:

Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub
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* Artiklis 15 sätestatud märgistamisnõuded on piisavalt
üksikasjalikud ja tõhusad, et tagada toiduga
kokkupuutuvate materjalide ohutu kasutamine tarbijate
poolt
* Ettevõtjate poolt toiduga kokkupuutuvatele materjalidele
paigutatud märgistus ja juhised on piisavalt üksikasjalikud
ja tõhusad, et tagada lõpptoote ohutu kasutamine
* Liikmesriigid kontrollivad tõhusalt artiklis 15 sätestatud
märgistamisnõuete täitmist ja tagavad nende nõuete
järgimise
* Tarbijad mõistavad II lisas esitatud toiduga
kokkupuutuva materjali sümbolit ja see on tõhus viis
teavitada neid sellest, et toodet on toiduga kokkupuutuva
materjalina ohutu kasutada
* Kui toode ei ole märgistatud II lisas esitatud toiduga
kokkupuutuva materjali sümboliga ega ole toidu jaoks
sobivana muul viisil märgistatud, siis tarbijad teavad, et
toode ei ole ette nähtud kasutamiseks toidu puhul

Järgmine küsimus puudutab jälgitavusnõudeid, eelkõige määruse (EÜ) nr 1935
/2004 artikli 17 nõudeid
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Jälgitavusnõuded on piisavalt üksikasjalikud
* Jälgitavusnõuded aitavad tõhusalt kaasa toiduga
kokkupuutuvate materjalide kontrollile ja
tagasikutsumisele, vastutuse määratlemisele ja tarbijate
teavitamisele
* Jälgitavus on toiduga kokkupuutuvate materjalide
tarneahelas kogu aeg tagatud

Järgmine küsimus puudutab toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate
õigusaktide alusel läbiviidavaid kontrolle, nõuete täitmise tagamist ja sanktsioone,
eelkõige määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklite 24 ja 25 ning määruse (EÜ) nr 882
/2004 (ametlike kontrollide kohta) nõuete raames.
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Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* ELis tehakse toiduga kokkupuutuvate materjalide suhtes
piisavalt kontrolle ja tagatakse piisavalt nõuete,
sealhulgas artikli 3 nõuete järgimine
* Liikmesriikidel on piisavalt vahendeid, sealhulgas
eksperditeadmisi kontrollide tegemiseks
* Piisavalt kättesaadavad on analüüsimeetodid, mida
kasutatakse koostisele esitatavate nõuete täitmise
kontrollimiseks
* Nõuete täitmata jätmise eest määratavad sanktsioonid
on liikmesriikide lõikes ühesugused
* Nõuete täitmata jätmise eest määratavad sanktsioonid
on piisavalt hoiatavad
* Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevates
õigusaktides sätestatud õigusnormid näevad ette
sanktsioonide õiguskindla põhjenduse
* Internetis müüdavate toiduga kokkupuutuvate
materjalide ohutust kontrollitakse tõhusalt

Järgmine küsimus puudutab ELi erimeetmete puudumist artikli 5 alusel ja/või
riiklike meetmete olemasolu artikli 6 alusel.
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* ELi erimeetmete puudumise korral on liikmesriikide
eeskirjad piisavalt üksikasjalikud ja tõhusad, et tagada
tarbijate ohutus
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* ELi erimeetmete puudumise korral kohaldatavad
siseriiklikud eeskirjad, sealhulgas lubatud ained,
migratsiooni piirnormid ja analüüsimeetodid, on omavahel
kooskõlas
* Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine
toimib toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonnas
hästi
* Toiduga kokkupuutuva materjali riskihindamise puhul on
kokku lepitud ühine lähenemisviis, mille tulemuseks on
sarnane riskijuhtimine
* Liikmesriikide riskihinnangud ainete või materjalide
kohta, mis ei ole lubatud ELi tasandil, on ohutuse
tagamiseks tõhusad
* Liikmesriikide riskihinnangud on piisavalt arusaadavad ja
läbipaistvad, et mõista riskijuhtimismeetmeid ja/või
tagada, et nõuetele vastavuse tagamisel tehtavat tööd,
mille eesmärk on tõendada toiduga kokkupuutuvate
materjalide ohutust, on võimalik teha tõhusalt ja
tulemuslikult
* Sektori iseregulatsioon materjalide puhul, mis ei ole
lubatud ELi tasandil, on tõhus ohutuse tagamiseks
* Sektori iseregulatsioon materjalide puhul, mis ei ole
lubatud ELi tasandil, on tõhus turu tõhusa toimimise
tagamiseks

* Kas teil või teie esindataval ettevõttel on olnud probleeme sellise toiduga
kokkupuutuva materjali ELi turule viimisega, mille suhtes ei kohaldata ELi
erieeskirju või mille suhtes kohaldatakse siseriiklikke erieeskirju?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Kui vastasite „jah“, siis selgitage ja tooge näiteid
kuni 400 tähemärki

Järgmine küsimus puudutab määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 5 kohaseid ELi
erimeetmeid, vastavusdeklaratsiooni käsitlevat artiklit 16 ning komisjoni määrust
(EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide kohta.
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
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5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Artikli 5 lõike 1 punktides a-n sätestatud vahendid (nt
lubatud ainete loetelud) on õigusaktide eesmärkide
saavutamiseks vajalike erimeetmete kehtestamiseks
asjakohased ja piisavad
* Kehtivad erieeskirjad toiduga kokkupuutuvate
plastmaterjalide kohta on piisavad, et saavutada toiduga
kokkupuutuva valmismaterjali ohutus
* Kehtivad erieeskirjad toiduga kokkupuutuvate
plastmaterjalide kohta on piisavad, et saavutada siseturu
toimimine
* On asjakohane kohaldada erieeskirju eri materjalide,
näiteks plasti suhtes, mitte mitme materjali või materjalide
kombinatsiooni suhtes
* Vastavusdeklaratsioonide ja täiendavate dokumentide
eeskirjad on piisavad, et tagada nõuetele vastavus
tarneahelas
* Ettevõtjad tagavad, et tootmisahela järgmise etapi
ettevõtjatele esitatud vastavusdeklaratsioon sisaldab
piisavat asjakohast teavet, mis võimaldab neil tagada
toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
* Täiendavad dokumendid on tegelikkuses piisavad, et
tõendada nõuetele vastavust
* ELi suunised aitavad saavutada õigusaktide eesmärke

* Kas teil või teie esindataval ettevõttel on olnud probleeme sellise toiduga
kokkupuutuva materjali ELi turule viimisega, mille suhtes kohaldatakse ELi
erieeskirju?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Kui vastasite „jah“, siis selgitage ja tooge näiteid
kuni 400 tähemärki
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Järgmine küsimus puudutab ainete hindamist ja neile loa andmist vastavalt
artiklitele 8-12 (nt ained, mida kasutatakse toiduga kokkupuutuvates
plastmaterjalides vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 10/2011).
Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Praegune ELi hindamis- ja loaandmisprotsess on tõhus,
et tagada toiduga kokkupuutuvas materjalis kasutatava
konkreetse aine ohutus
* Praegune ELi hindamis- ja loaandmisprotsess on tõhus,
et tagada toiduga kokkupuutuva valmismaterjali ohutus
* Hindamis- ja loaandmisprotsessi tulemused ja kestus
toetavad innovatsiooni
* ELis on piisavalt vahendeid ja eksperditeadmisi, et
artiklite 8-12 kohaselt piisavalt ja mõistliku aja jooksul
hinnata kõiki aineid ja anda luba kõigile ainetele, mida
kasutatakse toiduga kokkupuutuvates materjalides
* Ainete hindamisel lähtutakse piisavalt nende
prioriteetsusest, arvestades ainete, sealhulgas
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste
ainete ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide
ohtlikke omadusi
* Ainete hindamisel lähtutakse piisavalt nende
prioriteetsusest, arvestades ainete kasutamist ja/või
esinemist ning võimalikku kokkupuudet nendega
* Teatavate ainete, näiteks värvainete väljajätmine lubatud
ainete loetelust või nende suhtes erandi tegemine on
riiklikul tasandil põhjendatud ja piisavalt kontrollitud
* Lubatud ainete loetelus olevate ainete riskihinnangu ja
riskijuhtimise läbivaatamine ja prioriseerimine on piisav
* Lubatud ainete kontrollimiseks kasutatavate
analüüsimeetodite hindamine ja kättesaadavus on piisav
* Toiduga kokkupuutuvates materjalides leiduvate ainete
ohutust on võimalik tagada üksnes siis, kui
valmismaterjali ettenähtud kasutus on nende hindamise
ajal teada
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* Lubatud ainete loetelusid toetavad eeskirjad, mille abil
tagatakse nõuete järgimine, on praktikas lihtsalt
mõistetavad ja täidetavad ning nende järgimist on lihtne
tagada
* Lubatud ainete loetellu mittekuuluvate ainete, näiteks
tahtmatult lisatud ainete nõuetele vastavuse hindamine ja
tõendamine on tõhus
* Kõikide ainete ohutust peaksid hindama avaliku sektori
asutused, ettevõtjatel sellist ülesannet ei ole

* Kas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 18 kohane riiklike eeskirjade ajutine
kasutamine kiireloomuliste tervisega seotud probleemide korral on õigustatud?
Jah
Ei
Arvamus puudub
Järgmine küsimus puudutab toiduga kokkupuutuvaid aineid käsitlevate
õigusaktide võimalikku tõhusust.
Kui tõhusaks peate järgmisi meetmeid?
5 = väga tõhus - kasu kaalub kulud kaugelt üles;
4 = tõhus - kasu kaalub üles kulud;
3 = kulud on kasuga proportsionaalsed;
2 = ebatõhus - kulud kaaluvad üles saadava kasu;
1 = väga ebatõhus - kulud kaaluvad kasu kaugelt üles
5

4

3

2

1

Arvamus
puudub

* Selliste toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
hindamine ja nõuetele vastavuse tõendamine, mille
suhtes ei kohaldata ELi erimeetmeid, sealhulgas tehniline
tugi ja inimressursid
* Selliste toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
hindamine ja nõuete täitmise tagamise tõendamine, mille
suhtes ei kohaldata ELi erimeetmeid, sealhulgas tehniline
tugi ja inimressursid
* Selliste toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
hindamine ja nõuetele vastavuse tõendamine, mille
suhtes kohaldatakse ELi erimeetmeid, sealhulgas
tehniline tugi ja inimressursid
* Selliste toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
hindamine ja nõuete täitmise tagamise tõendamine, mille
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suhtes kohaldatakse ELi erimeetmeid, sealhulgas
tehniline tugi ja inimressursid
* ELi referentlabori töö liikmesriikide abistamisel
* Märgistamisnõuete täitmine
* Jälgitavusnõuete täitmine

* Mitu toiduga kokkupuutuva materjali kontrolli te igal aastal ligikaudu teete
(proovide arvu kohta)?
kuni 50 tähemärki

Umbes kui suur osa neist proovidest ei vasta nõuetele?
kuni 50 tähemärki

* Kui paljudele ettevõtjatele määratakse teie töövaldkonnas sanktsioonid toiduga
kokkupuutuvate materjalide alaste õigusaktide mittejärgimise eest?
kuni 50 tähemärki

* Kui suured (eurodes) on ligikaudu trahvid või halduskaristused, mis määratakse
teie töövaldkonnas toiduga kokkupuutuvate materjalide alaste õigusaktide
mittejärgimise korral?
kuni 50 tähemärki

Milliseid järgmistest toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud nõuete
rikkumistest olete viimase viie aasta jooksul kontrollinud?
Võite valida mitu
vastusevarianti
Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 lõike 1 punkti a (ohutuse kohta)
mittejärgimine
Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 lõike 1 punktide b või c (koostise ja
organoleptiliste omaduste kohta) mittejärgimine
Määruse (EÜ) nr 2023/2006 (heade tootmistavade kohta) mittejärgimine
Toiduga kokkupuutuvates materjalides (nt plast) sisalduvad keelatud ained
Migratsiooni konkreetset piirnormi ületav aine(te) migratsioon
Migratsiooni üldpiirnormi ületamine
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Ei ole järgitud ainete kasutamise eritingimusi
Vale või sobimatu märgistus
Nõudmise peale ei esitatud kehtivat vastavusdeklaratsiooni
Nõudmise peale ei esitatud kehtivaid täiendavaid dokumente
Vastavusdeklaratsioon või täiendavad dokumendid ei olnud seotud toiduga
kokkupuutuva materjali partiiga
Muu

Kui vastasite „muu“, esitage lisateavet
kuni 400 tähemärki

* Kui palju tarbijakaebusi toiduga kokkupuutuva materjali kohta te igal aastal
ligikaudu saate?
kuni 50 tähemärki

* Mille üle enamikus neist kaevatakse?
kuni 400 tähemärki

* Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide eesmärk on tagada
toiduga kokkupuutuvate materjalide tootmine nii, et nende koostisosad ei eralduks
toidusse kogustes, mis ohustavad tavalistes või prognoositavates
kasutustingimustes inimeste tervist. Kas see eesmärk on endiselt asjakohane?
Olulisel määral
Keskmisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda
* Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide eesmärk on tagada ka
toiduga kokkupuutuvate materjalide turustamine ilma takistusteta kogu ELis. Kas
see eesmärk on endiselt asjakohane?
Olulisel määral
Keskmisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda
* Mil määral soodustavad või võimaldavad toiduga kokkupuutuvaid aineid
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* Mil määral soodustavad või võimaldavad toiduga kokkupuutuvaid aineid
käsitlevad õigusaktid teie arvates innovatsiooni ja teadusuuringuid?
Olulisel määral
Keskmisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda
* Kas toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad õigusaktid kajastavad piisavalt
kogu hiljutist tehnoloogilist, teaduslikku ja sotsiaalset arengut?
Olulisel määral
Keskmisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda
* Kas olete teadlik mõnest vasturääkivusest, puudujäägist, kattuvusest,
ebajärjepidevusest või puuduvast seosest toiduga kokkupuutuvaid materjale
käsitlevates ELi õigusaktides?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Arvamus puudub
Kui jah, palun täpsustage
kuni 400 tähemärki

* Kas olete teadlik mõnest vasturääkivusest, puudujäägist, kattuvusest,
ebajärjepidevusest või puuduvast seosest toiduga kokkupuutuvaid materjale
käsitlevate ELi õigusaktide ja muude ELi õigusaktide vahel, eelkõige keemilise
ohutuse või toodete osas? See võib hõlmata ka muid valdkondi, mida tuleks teie
arvates reguleerida koos toiduga kokkupuutuvate materjalidega samades
õigusaktides või samas õigusraamistikus.
Jah
Ei
Ei oska öelda
Arvamus puudub
Kui jah, palun täpsustage
kuni 400 tähemärki

* Kas teie kogemuse põhjal on teiste tarneahelas tegutsevate ettevõtjate poolt
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* Kas teie kogemuse põhjal on teiste tarneahelas tegutsevate ettevõtjate poolt
kehtestatud eeskirjad ja nõuded toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse
seisukohast olulisemad või asjakohasemad kui kehtivad õigusaktid?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Arvamus puudub
* Kas teie kogemuse põhjal annavad toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad
kehtivad õigusaktid ettevõtjatele või liikmesriikide ametiasutustele piisava
õiguskindluse oma äritegevuse juhtimiseks või ülesannete täitmiseks?
Olulisel määral
Keskmisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda
* Kas on parem, kui on olemas toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad
erieeskirjad, mida kohaldatakse kogu ELis, või kui igal liikmesriigil on oma
õigusaktid?
Parem, kui on olemas ELi õigusaktid
Parem, kui igas liikmesriigis on oma õigusaktid
Ei oska öelda
Arvamus puudub
Mil määral nõustute järgmiste väidetega, mis puudutavad määrusega (EÜ) nr
1935/2004 ja selle rakendusaktidega saavutatavat Euroopa lisaväärtust?
5 = olen täiesti nõus; 4 = nõustun osaliselt; 3 = seisukoht puudub; 2 = ei nõustu
osaliselt; 1 = ei nõustu üldse
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Arvamus
puudub

Määrus tagab kõigi ELi tarbijate tervise kaitse samal
tasemel
Määrus loob võrdsed tingimused kõigile toiduga
kokkupuutuvate materjalidega tegelevatele ettevõtjatele
Määrus hõlbustab liikmesriikides turujärelevalvet
Määrus aitab ühtlustada katsemeetodeid ja -standardeid
Määrus vähendab tootmiskulusid ja nõuete täitmisega
seotud kulusid
Muu
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Dokumendi üleslaadimine ja lõppmärkused
Soovi korral saate üles laadida lühikese dokumendi, näiteks kirjaliku seisukoha. Faili suurim võimalik
maht on 1 MB.
Üleslaaditud dokument avaldatakse koos teie vastustega, millega annate sellesse avalikku konsultatsiooni
olulise panuse. Dokumendi lisamine on vabatahtlik ja selle eesmärk on anda täiendavat taustteavet oma
seisukoha kohta.

Laadige oma fail üles
Faili suurim võimalik maht on 1 MB.
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed

Kui soovite esitada küsimustikus käsitletu kohta lisateavet, põhjendada oma
vastuseid või esitada näiteid, saate seda teha siin
kuni 750 tähemärki
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