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                       Päivitetty 20.12.2011 
 
ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVIA MATERIAA-
LEJA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET 
 
 
Kontaktimateriaaleja koskevat komission englanninkieliset verkkosivut: 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm
 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 
2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 
80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 
 
 
1. Komission asetukset 
 
Komission asetukset ovat kaikkia jäsenmaita ja toimijoita sellaisenaan suoraan velvoittavia  
ja sitovia. 
 
 
 
Hyvät tuotantotavat    
 

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen  
kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista  

 
 
Kierrätysmuovi      
 

Komission asetus (EY) N:o 282/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, elintarvikkeiden  
kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) 
N:o 2023/2006 muuttamisesta 

 

Aktiiviset ja älykkäät kontaktimateriaalit 

Komission asetus (EY) N:o 450/2009, annettu 29 päivänä toukokuuta 2009, elintarvikkeen 
kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista  
 

 
Muoveja koskevat asetukset 
 

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden  
kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista, muutokset (EU) N:o 
321/2011 ja (EU) N:o 1282/2011
 

 

  
 
Kiinalaisia keittiövälineita koskeva asetus 
  

 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:086:0009:01:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0003:0011:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0022:0029:FI:PDF
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Komission asetus (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten 
edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja 
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä 
lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia 
varten 

 
EU guidelines on conditions and procedures for the import of polyamide 
and melamine kitchenware  originating in or consigned from People’s 
Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China 

 
  

 
2. Komission direktiivit 
 
 
Komission direktiivit saatetaan voimaan kansallisella lainsäädännöllä. 
 
 

  
Migraation testaamisessa käytettävät simulantit 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 262/1992, annettu Helsingissä 20 päivänä 
maaliskuuta 1992, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden sisältämien 
ainesosien migraation testaamiseen käytettävistä simulanteista  

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1065/2007, annettu Helsingissä 12 päivänä 
marraskuuta 2007, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 
 

 
 
 
 
 
 

 
Migraation testaamisessa käytettävät menetelmät 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 487/1998, annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 
1998, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien 
ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä 

 

 
 
 

Keraamiset tarvikkeet 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 165/2006, annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 
2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista 

 
 

• Keramiikka-asetuksen valvontaohjeet 
 

 
 
 
 

 
Regeneroitu selluloosa 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 697/2005, annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 
2005, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä 
regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0025:0029:FI:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/20110614_guidelines_china_measure_en.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920262?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=262%2F1992
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071065
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980487?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=487%2F1998
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060165
http://www.evira.fi/attachments/elintarvikkeet/lomakkeet_ja_ohjeet/keramiikka_asetuksen_valvontaohje.2.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050697
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Eräät raskasmetallit 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 268/1992, annettu Helsingissä 20 päivänä 
maaliskuuta 1992, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista 
raskasmetalleista 
 
Säädös on kokonaan kansallinen. 

 

 
 
 

 
N-nitrosoamiinit 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 903/1994, annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 
1994, N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai 
kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista 

 

 

  
3. Muita ohjeita ja asiakirjoja 
 
Eviran kotisivut kontaktimateriaaleista 
 
Paperi ja kartonki kosketuksessa elintarvikkeen kanssa (NMR:n asiakirja) 
 
NMR Report Paper and Board Food Contact Materials (pdf) 
 
 
FCM -materiaalien ja tarvikkeiden omavalvonta ja jäljitettävyys:  
 
(NMR:n asiakirja – full version)  
(NMR:n asiakirja - short version) 
  
 
Euroopan neuvoston FCM julkilausumia ja teknisiä dokumentteja: 
 
COUNCIL OF EUROPE'S POLICY STATEMENTS CONCERNING MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO 
COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920268
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=903%2F1994
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kontaktimateriaalit/
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00034/NMR_Report_Paper_and_34667a.pdf
http://www.norden.org/pub/velfaerd/livsmedel/sk/TN2008517.pdf
http://www.norden.org/pub/velfaerd/livsmedel/sk/ANP2008709.pdf
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/food_contact/COE's policy statements food contact.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/food_contact/COE's policy statements food contact.asp#TopOfPage

