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Ainesosa
Lisäaineet

Lainsäädäntö
(EY) N:o 1333/2008 (kodifioitu
versio)
=
(EY) N:o 1333/2008
+ muutokset
(EU) N:o 238/2010
(EU) N:o 1129/2011
(EU) N:o 1130/2011
(EU) N:o 1131/2011
●KTM:n asetus 117/2005
●KTM:n asetus 1756/1995
●KTM:n asetus 752/2007
Asetus luonnonmukaisesta
tuotannosta (EY) N:o 889/2008
Lisäaineiden puhtausvaatimukset
MMM:n asetus 110/2011:

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
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 vuonna 2011 annettua
liitettä II [komission asetus (EU) N:o 1129/2011] sovelletaan kaikilta osin 1.6.2013 alkaen.
Liitteen II metakrylaattikopolymeeriä (E 1205), ja piidioksidia (E 551) sekä stevioliglykosidejä
[(EU) N:o 1131/2011] koskevia kohtia on sovellettu asetuksen voimaan tulosta 2.12.2011
alkaen. Koska liitteen II vasta 1.6.2013 sovellettavat osat ovat jo Suomessa sovellettavaa
lainsäädäntöä (KTM:n asetukset 1756/1995, 117/2005 ja 752/2007), mutta uuteen ja
huomattavasti helppolukuisempaan muotoon kirjoitettua, niin on suositeltavaa jo nyt
käyttää liitettä II.

●Makeutusaineet
●Värit
●Muut lisäaineet
Luomutuotteissa sallitut lisäaineet ja niiden käytön ehdot

1

Elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimukset:

Direktiiveistä on muodostettu yksi asetus (EU) N:o 231/2012 jota aletaan soveltaa
1.12.2012. Asetuksessa vahvistettuja stevioliglykosidien ja emäksisen
metakrylaattikopolymeerin puhtausvaatimuksia on kuitenkin sovellettu jo asetuksen
voimaantulopäivästä.

●Direktiivi 2008/60/EY muutettuna
direktiivillä 2010/37/EU
●Direktiivi 2008/128/EY muutettuna
direktiivillä 2011/3/EU
●Direktiivi 2008/84/EY muutettuna
direktiiveillä 2009/10/EY ja
2010/67/EU.

●Makeutusaineet

Pakkausmerkintäasetus 1084/2004

Lisäaineiden ilmoittaminen elintarvikepakkauksissa

Lisäaineiden ryhmänimet: lisäaineasetus (EY) N:o 1333/2008

Lisäaineiden
uudelleenarviointiohjelma
(EU) N:o 257/2010

Ohjelma jo hyväksyttyjen lisäaineiden uudelleenarvioinnista

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

Nämä KTM:n asetusten liitteet ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja
III virallisen soveltamisen alkuun asti.

●Värit
●Muut lisäaineet

Aromit

Aromiasetus
(EY) N:o 1334/2008

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

Asetusta sovelletaan lukuun ottamatta liitettä I.
Liite I: luettelo elintarvikkeissa sallituista aromiaineista hyväksyttiin huhtikuussa 2012.
Aletaan soveltaa 1,5 vuoden kuluttua voimaantulosta.
Aromiainerekisteri (komission päätös 1999/217/EU, kodifioitu versio) on voimassa siihen
asti, kunnes asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitettä I aletaan soveltaa.

Savuaromit

Pakkausmerkintäasetus 1084/2004

Aromien ilmoittaminen elintarvikepakkauksissa

(EY) N:o 2065/2003

Menettely savuaromien arvioimista ja sallimista varten sekä
sallittujen savuaromien luettelon laatimista varten
Savuaromien näytteenottoon,
tunnistamiseen ja kuvaukseen käytettäviä validoituja
analyysimenetelmiä koskevat laatukriteerit
●Sallittujen savuaromivalmisteiden luettelo
●Ehdot savuaromien käytöstä elintarvikkeissa

(EY) N:o 627/2006

Asetus hyväksytyistä
savuaromivalmisteista (tulossa)
Entsyymit

Entsyymiasetus
(EY) N:o 1332/2008

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

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

Valmistuksen MMM 1020/2011
apuaineet

Asetus hyväksyttäneen syyskuussa 2012. Aletaan soveltaa heti voimaantulopäivästä.

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 2 vuoden aikajaksona eli
välillä 11.9.2011 - 11.9.2013. Tulevaisuudessa ainoastaan tähän luetteloon hyväksyttyjä entsyymejä
saa saattaa markkinoille sellaisenaan ja käyttää elintarvikkeissa niiden käytölle annettujen
edellytysten mukaisesti.

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

