Elintarvikelisäaineita, -aromeja ja -entsyymejä säätelevä lainsäädäntö (PÄIVITETTY 7.7.2016)
Ajantasainen lainsäädäntö: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Ainesosa
Lisäaineet

Lainsäädäntö
Lisäaineasetus
(EY) N:o 1333/2008

Keskeinen sisältö
●Hyväksyttyjen lisäaineiden luettelot
●Ehdot lisäaineiden käytöstä elintarvikkeissa sekä
elintarvikelisäaineissa, -aromeissa ja –entsyymeissä
●Ehdot kantaja-aineiden käytöstä elintarvikelisäaineissa, aromeissa ja -entsyymeissä sekä ravintoaineissa
●Sellaisinaan myytävien lisäaineiden pakkausmerkintöjä
koskevat säännöt

Lisätietoa
Lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II, jossa annetaan lisäaineiden käytön
yksityiskohtaiset ehdot elintarvikeryhmittäin, on alettu soveltaa 1.6.2013.
Aiemmin sovelletut kauppa- ja teollisuusministeriön asetukset 117/2005, 1756/1995 ja
752/2007 on kumottu maa-ja metsätalousministeriön asetuksella 372/2013.
Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC)
No 1333/2008 on Food Additives
Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties
Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties
and a flavour enhancer

Aromit

Asetus luonnonmukaisesta
tuotannosta (EY) N:o 889/2008

Luomutuotteissa sallitut lisäaineet ja niiden käytön ehdot

Lisäaineiden puhtausvaatimukset
(EU) N:o 231/2012

Elintarvikelisäaineiden alkuperää, puhtausvaatimuksia ja
muita tarvittavia tietoja koskevat eritelmät.

Elintarviketietoasetus
(EU) N:o 1169/2011

Lisäaineiden ilmoittaminen elintarvikepakkauksissa

Lisäaineiden
uudelleenarviointiohjelma
(EU) N:o 257/2010
Aromiasetus
(EY) N:o 1334/2008

Ohjelma jo hyväksyttyjen lisäaineiden uudelleenarvioinnista

Kaikkien ennen 20.1.2009 hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden turvallisuus arvioidaan
uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä.

●Sallittujen aromien ja raaka-aineiden luettelo
●Ehdot aromien ja ainesosien, joilla on aromaattisia
ominaisuuksia, käytöstä elintarvikkeissa
●Aromien pakkausmerkintöjä koskevat säännökset

Liite I sisältää noin 2 100 sallittua aromiainetta. Näiden lisäksi 400 muuta aromiainetta saa
pitää markkinoilla siihen asti, kunnes Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
on saanut arviointinsa valmiiksi. Luetteloon hyväksymättömien aromiaineiden käyttö on
kiellettyä 22.10.2014 alkaen.

(EU) N:o 873/2012

Muita aromeja koskevat siirtymätoimenpiteet

Elintarviketietoasetus
(EU) N:o 1169/2011

Aromien ilmoittaminen elintarvikepakkauksissa

Asetus (EU) N:o 231/2012 korvaa MMM:n asetuksen 110/2011 (direktiivit). Sitä on alettu
soveltaa 1.12.2012.

Guidance notes on the classification of a flavouring substance with modifying properties
and a flavour enhancer
Aromiaineiden arviointityö jatkuu EU:ssa. Seuraavaksi tullaan luetteloimaan elintarvikkeissa
sallitut paistoaromit, aromivalmisteet, aromin lähtöaineet ja raaka-aineet, joiden alkuperä
on muuta kuin elintarvike sekä muut aromit (liitteen I osat B-F). Näitä aromeja koskevista
siirtymätoimenpiteistä säädetään asetuksella (EU) N:o 873/2012. Asianomaisten osapuolten
on toimitettava aromien ja raaka-aineiden hyväksyntää koskevat hakemukset komissiolle
asetuksen (EY) N:o 1331/2008 mukaisesti viimeistään 22 päivänä lokakuuta 2015.
Liitteessä I olevan aromeja ja raaka-aineita koskevan luettelon B–F osaa sovelletaan 22
päivästä lokakuuta 2016.

Savuaromit

Savuaromiasetus
(EU) N:o 1321/2013

●Sallittujen savuaromivalmisteiden luettelo
●Ehdot savuaromien käytöstä elintarvikkeissa

(EY) N:o 2065/2003

Menettely savuaromien arvioimista ja sallimista
varten sekä sallittujen savuaromien luettelon
laatimista varten

(EY) N:o 627/2006

Savuaromien näytteenottoon,
tunnistamiseen ja kuvaukseen käytettäviä
validoituja analyysimenetelmiä koskevat
laatukriteerit

Entsyymit

Entsyymiasetus
(EY) N:o 1332/2008

●Hyväksyttyjen entsyymien luettelo
●Ehdot entsyymien käytöstä elintarvikkeissa
●Sellaisenaan myytävien elintarvike-entsyymien
pakkausmerkintöjä koskevat säännöt

Asetusta sovelletaan lukuun ottamatta hyväksyttyjen entsyymien luetteloa, jonka valmistuminen tulee
kestämään usean vuoden. Entsyymin saamiseksi hyväksyttyjen entsyymien luetteloon siitä tulee
jättää asetuksen (EU) 234/2011 mukainen hakemus EU komissiolle 11.3.2015 mennessä.
Tulevaisuudessa ainoastaan tähän luetteloon hyväksyttyjä entsyymejä saa saattaa markkinoille
sellaisenaan ja käyttää elintarvikkeissa niiden käytölle annettujen edellytysten mukaisesti.

Lisäaineet,
aromit ja
entsyymit

Hyväksymismenettelyt
(EY) N:o 1331/2008 ja
(EU) N:o 234/2011

Arviointi- ja hyväksymismenettely, kun markkinoille
halutaan saattaa uusi lisäaine, aromi tai entsyymi tai
jo hyväksytyn aineen käyttöä halutaan laajentaa,
rajoittaa tai kieltää kokonaan
Uuttoliuottimelle asetetut vaatimukset

http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/common_auth_proc_guid/index_en.htm

Valmistuksen MMM 1020/2011
apuaineet

Sovelletaan heti voimaantulopäivästä 1.1.2014. Savuaromien käytölle ei ole annettu siirtymäaikaa.
Elintarvikkeita, jotka ovat olleet markkinoilla ennen asetuksen voimaantuloa ja jotka sisältävät
sisältävät savuaromeja luettelon vastaisesti, saa pitää kaupan 1.1.2015 asti: (EY) N:o 2065/2003 art 20.

Jos valmistuksen apuainetta käytetään myös elintarvikelisäaineena, sen on täytettävä
elintarvikelisäaineelle erikseen määrätyt laatuvaatimukset.

