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A. Johdanto
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet ovat kaikentyyppisten
elintarvikkeiden mahdollinen vierasaineiden lähde. Elintarvikkeet ovat yleensä kosketuksessa yhden tai useamman tällaisen materiaalin ja tarvikkeen kanssa, joita ovat mm. pakkausmateriaalit (esim. monikerrosmateriaalit) sekä prosesseissa käytettävät koneet ja laitteet.
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Harjoittamansa omavalvonnan avulla teollisuus ja kauppa varmistavat säädösten noudattamisen ja estävät vieraiden aineiden pääsyn tuotteisiin. Valmistajien ja
maahantuojien on dokumentoitava vaatimustenmukaisuusilmoituksiin perustuva omavalvontansa.

B. Mitä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet ovat ?
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet (jäljempänä kontaktimateriaalit) ovat laaja ja monitahoinen alue, joka käsittää mm. erityyppiset muovit, metallit,
lakat, liimat, painovärit, paperin ja puun. Niitä käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, esimerkiksi monikerrosmateriaaleina. Ne voivat koostua useista eri aineista, esim. monomeereistä ja lisäaineista, kuten pehmittimistä, stabilointiaineista, liuottimista ja pigmenteistä. Kemikaaleja on käytössä kymmeniätuhansia, mutta EFSA:n2 tieteelliset paneelit ovat arvioineet
niistä vain pienen osan mahdollisten siirtymien, terveysvaikutusten ja kontaktimateriaalikäytön kannalta.

C. EU:n lainsäädäntö
Asetus n:o 1935/2004/EY elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja
tarvikkeista on kehysasetus, joka kattaa kaikentyyppiset kontaktimateriaalit.
Perusvaatimus on, että kontaktimateriaaleista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa
käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeisiin sellaisia määriä, jotka voisivat:
a. vaarantaa ihmisten terveyden;
b. aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen; tai
c. heikentää sen aistinvaraisia ominaisuuksia.
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Asetus kattaa kontaktimateriaalit (myös aktiiviset ja älykkäät materiaalit), jotka lopullisessa
muodossaan:
a. on tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa;
b. ovat jo elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ja ovat tarkoitettuja kyseiseen käyttöön; ja
c. joiden voidaan perustellusti odottaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa tai joista
voidaan olettaa siirtyvän ainesosia elintarvikkeisiin tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa
käyttöolosuhteissa.
Asetusta ei sovelleta kontaktimateriaaleihin, jotka toimitetaan antiikkitavaroina, kuori- tai
päällystemateriaaleihin, kuten hedelmien, juuston ja lihavalmisteiden kuorimateriaaleihin, jotka muodostavat osan elintarvikkeesta ja voidaan syödä yhdessä elintarvikkeen kanssa tai
julkisten taikka yksityisten vesilaitosten pysyviin rakenteisiin ja laitteisiin.
Yleislainsäädännön lisäksi EU:lla on erityislainsäädäntöä, joka kattaa muovit, keraamiset materiaalit ja regeneroidun selluloosan sekä kontaktimateriaalien ja niiden valmistuksessa käytettävien välituotteiden valmistajien hyvät tuotantotavat.
Vastuu lainsäädännön noudattamisesta on kontaktimateriaalin sekä jalostetun ja valmiiksi pakatun elintarvikkeen valmistajalla, käyttäjällä tai maahantuojalla.
Kattavaa tietoa pohjoismaisesta ja EU:n lainsäädännöstä löytyy eri virastojen internetsivuilta, jotka on lueteltu kohdassa F.

D. Omavalvonta
Lainsäädännön määräykset muodostavat perustan vaatimustenmukaisuuden valvonnalle ja
sen dokumentoinnille.
Mitä omavalvonta on? Omavalvonta käsittää toimijan järjestelmälliset toimenpiteet, joilla se
pyrkii varmistamaan kontaktimateriaaleja koskevien vaatimusten noudattamisen.
Kontaktimateriaalien (ja elintarvikkeiden) valmistajien ja maahantuojien suorittama omavalvonta on kestävän tuotannon ja maahantuonnin perusta. Omavalvonta käsittää hyvien tuotantotapojen noudattamisen (EY as. no. 2023/2006). Maahantuojan on tunnettava valmistajan käyttämät hyvät tuotantotavat. Valvonnan on perustuttava HACCP-järjestelmään sekä
raaka-aineita ja muita käytettäviä materiaaleja (kuten kontaktimateriaaleja) koskeviin vaatimustenmukaisuusilmoituksiin.

Kenellä on oltava omavalvonta? Jokaisella tuotantoketjun toimijalla on oltava omavalvonta.
Vaatimus koskee niin kemikaalien ja raaka-aineiden valmistajia kuin, elintarviketeollisuudessa toimivia käyttäjiä ja vähittäismyyjiä.
Dokumentointi ja vaatimustenmukaisuusilmoitukset:
Teollisuuden ja kaupan toimijan on osana omavalvontaansa dokumentoitava vaatimustenmukaisuuden perusteena olevat asiakirjat.
Edellytykset vaatimustenmukaisuusilmoituksen arviointiin ja laadintaan:
Teollisuudessa tai kaupassa toimivan yrityksen on oltava perehtynyt toimintaansa liittyviin
erityisvaatimuksiin voidakseen arvioida vastaanottamiaan vaatimustenmukaisuusilmoituksia
ja pystyäkseen laatimaan omia tuotteitaan koskevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset

Teollisuudessa tai kaupassa toimivalla yrityksellä on oltava
a. Tarvittava tieto käytettävistä materiaaleista ja materiaalien yhdistelmistä;
b. Tarvittava tieto lainsäädännöstä sekä käytetyistä testausolosuhteista3, jotta se voi arvioida dokumentoinnin luotettavuuden.
c. Tietoon ja liikekumppanien väliseen luottamukseen perustuva dokumentaatio
d. Lähtökohtana omavalvonnan tarkistuslistoille on, että kaikki ketjun toimijat, alkaen kemikaalien ja muiden lähtöaineiden valmistajista, ovat vastuussa lopullisten kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta.

Useimmissa tapauksissa vaatimustenmukaisuusilmoitus riittää omavalvonnan dokumentoinniksi silloin, kun halutaan osoittaa lähtöaineiden, välituotteiden ja lopullisten kontaktimateriaalien lainmukaisuus.
Omavalvonnalla varmistetaan, että lähtöaineet, kemikaalit, välituotteet ja lopulliset kontaktimateriaalit täyttävät voimassaolevan EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vähimmäisvaatimukset.
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Esimerkiksi muovien testausolosuhteista on määräyksiä EU:n direktiiveissä, mutta niitä ei ole käsitelty kattavasti tämän esitteen pohjana olevassa raportissa.

E. Omavalvonnan tarkistuslistat
Oheisissa tarkistuslistoissa annetaan ohjeita omavalvonnan vähimmäisvaatimuksiksi. Niiden
avulla tuotantoketjussa toimivat teollisuuden ja kaupan yritykset (kemikaalien ja raakaaineiden valmistajat, elintarvikkeiden tuottajat ja vähittäiskauppa) voivat laatia tarvittavan dokumentoinnin.
Kontaktimateriaalien omavalvontaa koskevat yleiset vaatimukset

a. Lainsäädäntö: Omavalvonnassa laaditaan vaatimustenmukaisuusilmoitus ja sitä koskeva dokumentointi. Niillä osoitetaan, että toiminta on kontaktimateriaaleja koskevan
kansallisen ja EU:n lainsäädännön (myös asetuksen 1935/2004/EY) mukaista.
b. Päivitys: Vaatimustenmukaisuusilmoitus on päivitettävä aina kun esim. lainsäädäntöä
tai kontaktimateriaalien (välituotteet mukaan luettuina) valmistusmenetelmiä tai koostumusta muutetaan. Myös dokumentointi on päivitettävä säännöllisesti (esim. kerran
vuodessa).
c. Kieli: Vaatimustenmukaisuusilmoitus ja dokumentointi on laadittava kaupan ja teollisuuden toimijoiden sekä terveysviranomaisten ymmärtämällä kielellä. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa hyväksytään skandinaaviset kielet ja englanti, Suomessa suomi,
ruotsi ja englanti sekä Islannissa islanti ja englanti.
d. Toimittajien ja asiakkaiden tuntemus. Jokaisen ketjun toimijan on tunnettava pääpiirteissään toimittajiensa ja asiakkaidensa toiminnan laillinen perusta ja oltava heihin jatkuvasti yhteydessä.
e. Hyvän tuotantotavan vaatimuksia on noudatettava ja ne on dokumentoitava (kts. asetus 2023/2006/EY).
f.

Analyysit:
• Analysoitavat näytteet on otettava kriittisissä kohdissa, kuten tuotannon alussa ja
liimojen kovetuttua.
• Analyysit on tehtävä standardimenetelmillä, joihin kyseisellä laboratoriolla on akkreditointi.

g. Mallilaskelmat: Muoveista tapahtuvasta siirtymästä tehtyjen mallilaskelmien on oltava
yleisesti hyväksyttyjen laskentamenetelmien mukaisia.
h. Dokumentoinnin saatavuus: Yleensä jokainen ketjun toimija pitää kontakimateriaaleja
koskevat yksityiskohtaiset tiedot itsellään, eikä sen tarvitse antaa niitä asiakkaiden
käyttöön.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus ja dokumentointi on annettava pyynnöstä viranomaisten
käyttöön.

Valmistajat:
KEMIKAALIT JA RAAKA-AINEET
Kontaktimateriaalien tuotantoa varten valmistetuille ja myydyille kemikaaleille ja muille raakaaineille on laadittava dokumentit, jotka osoittavat niiden vaatimustenmukaisuuden EUasetuksen 1935/2004/EY ja alaa koskevien tarkempien määräysten mukaisesti.
Valmistajiksi katsotaan kansallisesti ja EU:n laajuisesti toimivat valmistajat ja tuotteita kolmansista maista EU-maihin tuovat maahantuojat.
Asiakkaalle (välituotteen ja kontaktimateriaalin valmistajalle) annettavat tiedot:
Kemikaaleja koskevassa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa on oltava vähintään
a. kyseisiä kemikaaleja koskeva EFSA:n lausunto (jos käytettävissä);4
b. valmistajan itsensä tekemä arviointi ja vaatimustenmukaisuusilmoitus, toksisuuskokeita (in-vitro ja in-vivo) koskeva dokumentointi, jotka on laadittu kontaktimateriaaleja
koskevien EFSA:n vaatimusten mukaisesti;5
c. EFSAn riskinarviointimenettelyä vastaavalla tavalla jossain maassa suoritettu vaatimustenmukaisuuden riskinarviointi (esim. BfR:n tai FDA:n prosessit).
d. tiedot muun lainsäädännön sisältämistä rajoituksista (esim. jos kemikaali on säädelty
elintarvikelisäaineena, mukaan lukien puhtautta ja yksilöintiä koskevia vaatimukset.
Myös kontaktimateriaaleja koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettava.

Raaka-aineita koskevassa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa on oltava vähintään
a. Puukuidut, kts. tarkemmin: Nordic report on Paper and board food contact materials
b. Muut raaka-aineet: EFSA:n laatima tai muu kansainvälinen riskinarviointi
c. EFSAn riskinarviointimenettelyä vastaavalla tavalla jossain maassa suoritettu vaatimustenmukaisuuden riskinarviointi (esim. BfR:n tai FDA:n prosessit).
Myös kontaktimateriaaleja koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettava.
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EFSA:n lausunnot löytyvät osoitteesta http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc.html (englanniksi). On
huomattava, että direktiivien ja asetusten määräykset koskevat useita kemikaaleja.
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Joissakin tapauksissa dokumentaatio katsotaan luottamukselliseksi. Tällöin voidaan toiminnan pohjaksi
laatia yhteenveto toksisuuden riskienarvioinnista.

Valmistajat:
VÄLITUOTTET, kuten PAINOVÄRIT, PINNOITTEET, LAKAT, POLYMEERIT JA MASTER
BACHET,
Välituotteiden valmistajien on käytettävä kemikaaleja, joista on saatavissa riskinarviointi ja
valmistettava tuotteet niin, että ne ohjeiden mukaisesti käytettyinä täyttävät lain määräykset.
Valmistajiksi katsotaan kansallisesti ja EU:n laajuisesti toimivat valmistajat ja tuotteita kolmansista maista EU-maihin tuovat maahantuojat.

Kemikaalien ja raaka-aineiden toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset
a. Toimittajan nimi ja osoite;
b. Jäljitettävyys;
c. Raaka-aineen kemiallinen nimi ja CAS-numero tai geneerinen nimi, esim. puulajin nimi
d. Kemikaalia koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja sen riskinarviointia koskeva dokumentointi;
• Onko kemikaalit (esim. monomeerit ja lisäaineet) mainittu lainsäädännön positiivilistoissa;
• EFSA:n laatima arviointiraportti numeroineen (jos saatavilla);
•

Teollisuuden EFSA:n ohjeiden mukaisesti laatima riskinarviointi

•

EFSAn riskinarviointimenettelyä vastaavalla tavalla jossain maassa suoritettu vaatimustenmukaisuuden riskinarviointi (esim. BfR:n tai FDA:n prosessit).

e. Riskinarvioinnista on käytävä ilmi käyttötarkoitus;
f.

Tiedot rajoituksia sisältävistä ainesosista (esim. ainekohtaisten siirtymien raja-arvot ja
TDI-arvot);

g. Kaksikäyttöisistä lisäaineista (dual-use additives) on annettava puhtautta ja yksilöintiä
koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja dokumentaatio sekä annettava tiedot kontaktimateriaalin sisältämistä pitoisuuksista;
h. Pinta-aktiivisina biosideinä toimivien aineiden pitoisuudet;
i.

Ohjeet lopullisen kontaktimateriaalin käyttörajoituksista (tarvittaessa).

Myös kontaktimateriaaleja koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettava.

Asiakkaalle tarkoitetun vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja dokumentoinnin on täytettävä asiakkaan vaatimukset.

Valmistajat:
LOPULLISET KONTAKTIMATERIAALIT
Lopullisten kontaktimateriaalien valmistajat tuottavat kontaktimateriaaleja kemiallisista raakaaineista ja/tai välituotteista. Kontaktimateriaali voi soveltua käytettäväksi useiden erityyppisten elintarvikkeiden kanssa erilaisissa käyttöolosuhteissa tai sen käyttö voi olla rajoitettua.
Valmistajiksi katsotaan kansallisesti ja EU:n laajuisesti toimivat valmistajat ja tuotteita kolmansista maista EU-maihin tuovat maahantuojat.
Kemikaalien, raaka-aineiden ja välituotteiden toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset
a. Toimittajan nimi ja osoite;
b. Jäljitettävyys;
c. Kemikaalia koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja sen riskinarviointia koskeva dokumentointi;
• Onko kemikaalit (esim. monomeerit ja lisäaineet) mainittu lainsäädännön positiivilistoissa;
• EFSA:n laatima arviointiraportti numeroineen (jos saatavilla);
•

Teollisuuden EFSA:n ohjeiden mukaisesti laatima riskinarviointi;

•

EFSAn riskinarviointimenettelyä vastaavalla tavalla jossain maassa suoritettu vaatimustenmukaisuuden riskinarviointi (esim. BfR:n tai FDA:n prosessit).

d. Riskinarvioinnista on käytävä ilmi käyttötarkoitus;
e. Tiedot rajoituksia sisältävistä ainesosista, esim. ainekohtaisten siirtymien raja-arvot ja
TDI-arvot. (esim. muovien kokonaissiirtymä sekä ainekohtaisten siirtymien raja-arvot
(mg/kg) elintarvikkeissa);
f.

Kaksikäyttöisistä lisäaineista (dual-use additives) on annettava puhtautta ja yksilöintiä
koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja dokumentaatio sekä annettava tiedot kontaktimateriaalin sisältämistä pitoisuuksista;

g. Pinta-aktiivisina biosideinä toimivien aineiden pitoisuudet;
j.

Aktiivisista ja älykkäistä ainesosista on annettava (ajateltu) enimmäissiirtymä, teho ja
käyttöohjeet; ja

k. Ohjeet lopullisen kontaktimateriaalin käyttörajoituksista (tarvittaessa).
Myös kontaktimateriaaleja koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettava.

Asiakkaalle tarkoitetun vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja dokumentoinnin on täytettävä asiakkaan vaatimukset.

Valmistajat:
ELINTARVIKETEOLLISUUS
Elintarvikealan toimijan on noudatettava kontaktimateriaaleista annettua lainsäädäntöä kaikissa niiden käyttötilanteissa. Vaatimustenmukaisuustodistusten tulee osoittaa, että kontaktitarvikkeet sopivat kosketukseen tietyn tyyppisten elintarvikkeiden kanssa tietyissä olosuhteissa. Elintarvikealan toimijan on oltava yhteydessä tavarantoimittajaansa.
Valmistajiksi katsotaan kansallisesti ja EU:n laajuisesti toimivat valmistajat ja tuotteita kolmansista maista EU:n alueelle tuovat maahantuojat.

Lopullisten kontaktimateriaalien toimittajia koskevat vähimmäisvaatimukset
a. Toimittajan nimi ja osoite;
b. Jäljitettävyys;
c. Kontaktimateriaalissa olevaa kemikaalia koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja
sen riskinarviointia koskeva dokumentointi;
• Onko kemikaalit (esim. monomeerit ja lisäaineet) mainittu lainsäädännön positiviilistoissa;
• EFSA:n laatima arviointiraportti numeroineen;
• Teollisuuden EFSA:n ohjeiden mukaisesti laatima riskinarviointi;
• EFSAn riskinarviointimenettelyä vastaavalla tavalla jossain maassa suoritettu vaatimustenmukaisuuden riskienarviointi (esim. BfR:n tai FDA:n prosessit).
d. Riskinarvioinnissa on selvitettävä käyttötarkoitus (kuten kosketukseen joutuvat elintarvikkeet, lämpötilat ja kosketusajat);
e. Tiedot siirtymätutkimuksista: (testausolosuhteet, tutkimus simulanttia vai elintarviketta
käyttäen, kokeen kesto, yms.);
f.

Kaksikäyttöisistä lisäaineista (dual-use additives) on annettava puhtautta ja yksilöintiä
koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus ja dokumentaatio sekä tiedot kontaktimateriaalin sisältämistä pitoisuuksista;

g. Pinta-aktiivisina biosideinä toimivien aineiden pitoisuudet;
h. Tiedot aktiivisten ja älykkäiden pakkausten tehosta;
i.

Tiedot aktiivisten emittoivien pakkausten enimmäis- ja vähimmäissiirtymästä;

h. Tiedot yleisesti hyväksytyistä siirtymälaskelmista tai muista potentiaalista siirtymää
koskevista laskelmista, jotka perustuvat kontaktimateriaalien sisältämiin kemikaalipitoisuuksiin; ja
i.

Ohjeet lopullisen kontaktimateriaalin käyttöolosuhteista ja -rajoituksista.

Myös kontaktimateriaaleja koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettava.

Asiakkaalle tarkoitetun vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja dokumentoinnin on täytettävä asiakkaan vaatimukset.

Vähittäismyyjät6
Vähittäismyyjinä toimii useita erityyppisiä yrityksiä, jotka käsittelevät ja/tai jalostavat ja varastoivat kuluttajille tarkoitettuja elintarvikkeita myynti- tai jakelupaikoissa. Ala käsittää jakeluterminaaleja, catering -toimijoita, työpaikkaruokaloita, suurkeittiöitä, ravintoloita, tukkuliikkeitä
ja erikokoisia myymälöitä.
Yleiset vaatimukset
a. Elintarvikkeita valmistavat vähittäismyyjät katsotaan elintarvikkeiden valmistajiksi, ja
niiden on noudatettava elintarvikkeiden valmistajia koskevia vaatimustenmukaisuusja dokumentointimääräyksiä;
b. Vähittäismyyjät, jotka tuovat maahan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita tai kontaktimateriaaleja, katsotaan kontaktimateriaalien ja/tai valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden
maahantuojiksi, ja niiden on noudatettava kontaktimateriaalien ja/tai valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden maahantuojia koskevia vaatimustenmukaisuus- ja dokumentointimääräyksiä;
c. Keskusliikkeeseen tai valmistusorganisaatioon kuuluvan vähittäismyyjän on saatava
pyynnöstä käyttöönsä vaatimustenmukaisuusilmoitukset ja dokumentoinnit.
Vähittäismyyjiä koskevat dokumentointivaatimukset
Vähittäismyyjätyyppi

Dokumentointivaatimukset
Kansallisen tai EU:n

Kolmansista

jäsenvaltioiden väli-

maista tuodut

sestä kaupan tuot-

tuotteet

Huom.

teet
Elintarvikkeiden valmistaja/valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden myyjä
Valmistaja: leipomo, teuras-

Samat kuin elintarvik-

Samat kuin kon-

Merkintävaati-

tamo, ravintola, noutoruoka-

keiden valmistajilla

taktimateriaalien

muksia noudatet-

maahantuojilla

tava*

palvelu, yms.
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Vähittäismyyjiä koskevia määräyksiä sovelletaan myös verkkokauppaan.

Ei valmistaja: valmiiksi pa-

Ei dokumentointia**

Samat kuin elin-

kattujen elintarvikkeiden

tarvikkeiden maa-

maahantuoja tai maanlaa-

hantuojilla

juisesti toimivan valmistajan/maahantuojan toimittamien valmiiksi pakattujen
elintarvikkeiden myyjä
Keskusliikkeeseen tai val-

Jos kontaktimateriaa-

Samat kuin elin-

mistusorganisaatioon kuulu-

lia käytetään omassa

tarvikkeiden maa-

va myymälä, joka ostaa

valmistuksessa: sa-

hantuojilla

tuotteita valmistajilta tai

mat kuin elintarvikkei-

maahantuojilta kuten edellä.

den valmistajilla
Jos ei valmistusta, ei
myöskään dokumentointia**

Kuluttajille myytävät kontaktimateriaalit
Toimittajalta

Ei dokumentointia **

Samat kuin kon-

(paitsi keramiikka)

taktimateriaalien
maahantuojilla

Myynti kuluttajille

Ei dokumentointia**

Ei dokumentoin-

Merkintävaati-

tia**

muksia noudatettava*

*Merkintävaatimuksia on noudatettava. Vaatimukset on lueteltu asetuksessa n:o
1935/2004/EY ja niiden mukaisesti on annettava tiedot kontaktimateriaalin soveltuvuudesta
elintarvikekäyttöön, kosketusajasta, kosketuslämpötilasta ja muista tarpeellisista seikoista.
Kontaktimateriaalia ei saa myydä, jos merkinnät on ilmoitettu kuluttajalle vieraalla kielellä.
** ”Ei dokumentointia” tarkoittaa, että vähittäismyyjälle toimittavan toimittajan on huolehdittava lainmukaisuuden dokumentoinnista (esimerkiksi valmiiksi pakattuja elintarvikkeita toimittavan elintarvikkeen valmistajan on laadittava asianmukainen dokumentointi).

F. Euroopan komission ja pohjoismaisten virastojen verkkosivuja, joilta löytyy lisätietoa kontaktimateriaaleja koskevasta lainsäädännöstä7:
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Kontaktimateriaalien käytössä on huomioitava myös seuraavat määräykset
Elintarvikelainsäädäntö:

Euroopan komissio
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm (englanniksi)
Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto
http://www.fvst.dk/foedevaresikkerhed/materialer_genstande (tanskaksi)
Elintarviketurvallisuusvirasto
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/kontaktimateriaalit/
Islannin ympäristö- ja elintarvikevirasto
http://english.ust.is (englanniksi)
Norjan elintarvikevalvontavirasto
http://www.mattilsynet.no/mat/mattrygghet/emballasje (norjaksi)
Ruotsin kansallinen elintarvikevirasto
http://slv.se (ruotsiksi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liityvistä menettelyistä.
Viranomaisvalvonta:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehuja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta.
Hygenia:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta.
Elintarvikkeiden lisäaineet:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm (englanniksi)
Elintarvikearomit:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/index_en.htm (englanniksi)
Kontaktimateriaalit: Euroopan komissio
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm (englanniksi)
Kontaktimateriaalit/riskienarviointi; lisäaineiden (myös kontaktimateriaalien) turvallisuutta arvioiva EFSA:n paneeli:
http://www.efsa.europa.eu/science/afc/afc_guidance/722_en.html (englanniksi)

Päätöksenteko vaatimustenmukaisuusilmoitusta ja dokumentointia koskevissa asioissa
Vaihe

Materiaalin koos-

Noudatettavat vaatimukset

tumus

Pohjoismaisilla in-

Olennaiset

ternet-sivuilla annet-

turvallisuuste-

tu täydentävä ohjeis-

kijät

tus
1

a) Yksi kerros?

Jos a)
> Vaiheiden 3a-s vaatimukset (mate-

b) Useita kerrok-

riaalityyppi)

sia?
Jos b)
c) Sisältääkö materiaali kemikaaleja,

>Vaiheiden 3a-s vaatimukset (yksittäiset kerrokset)8

joista on määräyksiä EU:n muussa

Jos c)

lainsäädännössä?

Jos on annettu tietoja myös kemikaalien koostumuksesta, kts. myös
vaihe 2

2

Elintarvikkeiden

Elintarvikkeiden lisäaineita koskevat

Elintarvikkei-

lisäaineet, aromit

EU-vaatimukset:

den lisäaineita

tai muut yksittäis-

http://ec.europa.eu/food/food/chemi

koskevat mää-

ten määräysten

calsafety/additives/index_en.htm

räykset on an-

kattamat kemikaa-

(englanniksi)

nettu positiivilistoissa ja niitä

lit

3-a

3-b

Liimat

Aromeja koskevat EU-vaatimukset:

saa käyttää elin-

http://ec.europa.eu/food/food/chemi

tarvike- ja mer-

calsafety/flavouring/index_en.htm

kintävaatimus-

(englanniksi)

ten mukaisesti.

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Lisäaineet, liu-

en arviointi

ottimet, yms.

Regeneroitu sellu-

Asetus 1935/2004/EY, komission

Positiivilista sallituista

Polyymeerit,

loosa

direktiivi 93/10/ETY sellaisena kuin

aineista ja niiden salli-

lisäaineet

se on muutettuna direktiivillä

tuista käyttöolosuh-

93/111/EY ja komission direktiivi

teista

2004/14/EY
3-c

8

Keraamiset materi-

Asetus 1935/2004/EY ja

Lyijyn ja kadmiumin

Savi, piioksidi,

aalit

neuvoston direktiivi 84/500/ETY

enimmäispitoisuudet +

lisäaineet, pin-

sellaisena kuin se on muutettuna

yksittäisten ainesosien

noitteet

Monikerrosmateriaalin kerrokset voivat olla muovia, metallia, painovärejä, liimoja ja pinnoitteita.

3-d

Korkki

direktiivillä 2005/31/EY

arviointi

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Querqus suber–

en arviointi

puun kuori,
mahdollisesti
lisäaineet ja
pinnoitteet

3-e

Lasi

Asetus 1935/2004/EY

Tanska: lyijyn ja kadmiumin enimmäispitoisuudet + yksittäisten ainesosien arviointi

3-g

Nahka

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Vuodat, mah-

en arviointi

dollisesti lisäaineet

3-h

Metallit ja metal-

Asetus 1935/2004/EY

liseokset

Yksittäisten ainesosi-

Metallit, mah-

en arviointi + Euroo-

dollisesti pin-

pan neuvoston ohjeet

noitteet ja painovärit

3-i

Kierrätyspaperi ja -

Asetus 1935/2004/EY

kartonki

3-j

Ensiöpaperi ja -

Asetus 1935/2004/EY

Kosketukseen vain

Kuidut, lisäai-

niiden elintarvikkei-

neet, vierasai-

den kanssa, jotka kuo-

neet kuten ke-

ritaan ennen nautti-

mikaalit ja mik-

mista

robit

Pohjoismaiset ohjeet

Kuidut, lisäai-

kartonki
3-k

Muovit

neet
Asetus 1935/2004/EY,

Monomeereista laadit-

Polymeerit,

direktiivi 92/39/ETY ja komission

tu positiivilista, osit-

lisäaineet

direktiivi 2002/72/EY

tainen lisäaineiden

sellaisena kuin se on muutettuna

luettelo + yksittäisten

direktiiveillä 2004/1/EY,

ainesosien luettelo

2004/19/EY ja 2005/79/EY

Siirtymätestejä koskevat perussäännökset on annettu neuvoston direktiivissä 82/711/ETY ja sen muuttamisesta annetuissa direktiiveissä
93/8/ETY ja 97/48/EY. neuvoston
direktiivi 85/572/ETY sisältää luettelon erityyppisten elintarvikkeiden
testauksessa käytettävistä simulan-

teista
3-l

Painovärit

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Värit, pigmen-

en arviointi

tit, lisäaineet,
liuottimet, apuaineet

3-m

Kumi

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Polymeerit,

en arviointi + nit-

lisäaineet

rosamiinien enimmäispitoisuudet tuteissa
3-n

3-o

Piiyhdisteet

Kivi

Asetus 1935/2004/EY

Asetus 1935/2004/EY

Yksittäisten ainesosi-

Polymeerit,

en arviointi

lisäaineet

Yksittäisten ainesosi-

Erityyppiset

en arviointi

(mahdollisesti
pinnoitetut)
kivet

3-p

Pinnoitteet (myös

Asetus 1935/2004/EY

lakat ja kulutusta

Yksittäisten ainesosi-

Lisäaineet, liu-

en arviointi

ottimet, yms.

Yksittäisten ainesosi-

Puuvilla, pella-

en arviointi

va, villa (mah-

kestävät pinnoitteet)
3-q

Tekstiilit

Asetus 1935/2004/EY

dollisesti lisäainein käsiteltynä)
3-s

Puu

Asetus 1935/2004/EY

Pohjoismaissa luon-

Eri puulajit

nostaan kasvavia laje-

(mahdollisesti

ja (kuten mänty,

pinnoitettuina ja

pyökki, tammi ja koi-

painoväreillä

vu) voidaan käyttää.

käsiteltynä)

Muutoin on kukin
käytettävä laji arvioitava erikseen.

