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VIERASAINEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET 
 
 

Vierasainesäädösten perusperiaatteet 

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, 

elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (ns. 

kehysasetus) 

 

 

EU:n asettamat enimmäismäärät seuraavissa säädöksissä: 

 

Komission asetus (EY) N:o  1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen 

elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus  880/2016 eräiden vieraiden aineiden 

enimmäismääristä elintarvikkeessa 

 

Komission asetus (EU) 2017/2158, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, 

toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja 

vertailuarvojen vahvistamiseksi 

 

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus  (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 

(biotoksiinisäädökset) 

 

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, 

elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (histamiini) 

 

Vieraat aineet eläimistä saatavissa elintarvikkeissa MMMa  1/EEO/2007, I 11:1 MMMa  

5/EEO/2008, I 11:2 MMMa  17/EEO/2010 

 

Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016,  

elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista  

ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen  

(Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom)  

N:o 770/90 kumoamisesta 

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o  2219/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, 

elintarvikkeiden ja rehujen viennin erityisedellytyksistä ydinonnettomuuden tai muun 

säteilytilan jälkeen 

 

Neuvoston asetus (EY)  N:o 733/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, 

kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen,  muutos (EY) N:o 1048/2009 
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Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, 

yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden 

tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun 

neuvoston asetuksen (ETY)  N:o 737/90 soveltamiseksi 

 

 Niiden tullitoimipaikkojen luettelon päivittäminen, joissa komission 

 asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteessä I mainittuja tuotteita saa luovuttaa 

 vapaaseen liikkeeseen Euroopan yhteisön alueella (2013/C 65/07) 

 

Komission asetus (EY)  N:o 1609/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, 

tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden 

tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun 

neuvoston asetuksen (ETY)  N:o 737/90 soveltamisalaan 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, 

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista 

lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa 

tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 

kumoamisesta. 

 

 

Näytteenottoa ja analyysimenetelmien kriteerejä koskevat säädökset 

 

Komission asetus  (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, 

elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (histamiini) 

 

Komission asetus  (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, 

näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien 

virallista tarkastusta varten 

 

Komission asetus  (EY) N:o 1882/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, 

näytteenotto-ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien 

virallista tarkastusta varten 

 

Komission asetus  (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, 

näytteenotto-ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, 

epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta 

varten 

 

Komission asetus (EU)  N:o 2015/705, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015, 

näytteenotto- ja määritysmenetelmien ja suorituskykyvaatimusten vahvistamisesta 

elintarvikkeiden erukahappopitoisuuksien virallisessa valvonnassa käytettäviä 

analyysimenetelmiä varten sekä komission direktiivin 80/891/ETY kumoamisesta 

 

Komission asetus (EU) 2017/644, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, näytteenotto- ja 

määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien 

kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000PC0035&qid=1415964807798&from=FI
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pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 589/2014 kumoamisesta 

 

 

Muut valvontasäädökset 

 

Komission asetus  (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen 

muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun 

virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta.  

 

Komission asetus  (EY) N:o 1135/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, 

Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen tiettyjen tuotteiden tuontia koskevien 

erityisten edellytysten käyttöön ottamisesta ja päätöksen 2008/798/EY kumoamisesta,  

oikaisu EUVL L 161, 29.6.2010, s. 12 (1135/2009) 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o  884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 

2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden 

tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja 

asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta, muutos  (EU) N:o 2016/2106 

 

Komission asetus (EU) N:o  579/2014, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014, 

poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa 

olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:0  2015/175, annettu 5 päivänä helmikuuta 

2015, Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenolin 

ja dioksiinien aiheuttamien saastumisriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/949, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, 

tiettyjen kolmansien maiden tietyille elintarvikkeille tiettyjen mykotoksiinien pitoisuuden 

osalta suorittamien vientiä edeltävien tarkastusten hyväksymisestä 

 

 

Komission ohjeet ja suositukset 

 

Komission suositus (2006/583/EY), annettu 17 päivänä elokuuta 2006, viljassa ja 

viljatuotteissa esiintyvien Fusarium-toksiinien ehkäisemisestä ja vähentämisestä 

 

Komission suositus (2006/794/EY) elintarvikkeissa esiintyvien dioksiinien, dioksiinin 

kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden 

aiheuttaman taustakuormituksen valvonnasta 

 

Komission suositus  (2012/154/EU), annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, rehuissa ja 

elintarvikkeissa esiintyvien torajyväalkaloidien seurannasta 

 

Komission suositus  (2013/165/EU), annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, T-2- ja HT- 

2-toksiinien esiintyvyydestä viljassa ja viljatuotteissa. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0165&rid=1


 

Komission suositus  (2013/647/EU), annettu 8 päivänä marraskuuta, elintarvikkeiden 

akryyliamidipitoisuuksien tutkimuksista 

 

Komission suositus (2013/711/EU), annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, dioksiinien, 

furaanien ja PCB-yhdisteiden vähentämisestä rehuista ja elintarvikkeista, muutos  

(2014/663/EU) 

 

Komission suositus (2014/118/EU), annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, bromattujen 

palonestoaineiden jäämien seurannasta elintarvikkeissa 

 

Komission suositus (2014/661/EU), annettu 10 päivänä syyskuuta 2014, 2- ja 3-

monoklooripropaani-1,2-dioli (2- ja 3-MCPD), 2- ja 3-MCPD-rasvahappoestereiden ja 

glysidyylirasvahappoestereiden esiintymisen seurannasta elintarvikkeissa 

 

Komission suositus (2014/662/EU), annettu 10 päivänä syyskuuta 2014, hyvistä 

käytännöistä oopiumalkaloidien esiintymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 

unikonsiemenissä ja unikonsiemeniä sisältävissä tuotteissa 

 

Komission suositus (EU) 2015/682, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, 

elintarvikkeissa esiintyvän perkloraatin seurannasta  

  

 European commission statement as regards the presence of perchlorate in 

 food 

 

Komission suositus (EU) 2015/976, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, 

elintarvikkeissa esiintyvien tropaanialkaloidien seurannasta 

 

Komission suositus (EU) 2015/1381, annettu 10 päivänä elokuuta 2015, arseenin  

seurannasta elintarvikkeissa 

 

Komission suositus (EU) 2016/688, annettu 2 päivänä toukokuuta 2016, Itämeren  

alueelta peräisin olevissa kaloissa ja kalastustuotteissa esiintyvien dioksiinien ja PCB- 

yhdisteiden seurannasta ja hallinnasta 

 

Komission suositus (EU) 2016/1111, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, nikkelin 

seurannasta elintarvikkeissa 

 

Komission suositus (EU) 2016/2115, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, 

elintarvikkeissa esiintyvän  Δ9-tetrahydrokannabinolin, sen lähtöaineiden ja muiden 

kannabinoidien seurannasta 

 

Suositukset kuluttajille 
 
 
Eviran  kalan syöntisuositukset 
 

Komission tiedonanto: Methyl mercury in fish and fishery products 
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Lisätietoja  Eviran kotisivuilla 

 

Lisätietoja  Euroopan komission kotisivuilla 

https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants_en

