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EHDOTUS ELINTARVIKKEENA KÄYTETÄVISTÄ KASEIINEISTA JA
KASEINAATEISTA ANNETTAVAKSI METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI
Lainsäädännön muutostarpeet
Elintarvikkeena käytettäviä tiettyjä laktoproteiineja (kaseiineja ja kaseinaatteja) koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä on säädetty neuvoston direktiivillä (83/417/ETY). Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203 elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta annettiin
25.11.2015.
Direktiivissä (EU) 2015/2203 otetaan huomioon direktiivin 83/417/ETY antamisen jälkeen annettu EU:n
elintarvikelainsäädäntö, erityisesti yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, ylenen valvonta-asetus (EY)
N:o 882/2004 sekä elintarvikelisäaineista annettu asetus (EY) N:o 1333/2008 ja elintarvike-entsyymeistä
annettua asetus (EY) N:o 1332/2008. Direktiivin (EU) 2015/2203 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita ei ole
tarkoitettu myytäviksi loppukuluttajalle. Tietojen toimittaminen elintarvikealan toimijalta toiselle on tärkeää
lopputuotteiden asianmukaisia merkintöjä varten. Tästä syystä direktiivin 83/417/ETY tietojen antamista
koskevat vaatimukset sisältyvät myös direktiiviin (EU) 2015/2203.
Codex Alimentarius komissio on antanut syötäviä kaseiinivalmisteita koskevan kansainvälisen standardin
(290-1995), jossa määritellään mm. kaseiinivalmisteiden olennaiset koostumus- ja laatutekijät. Jotta
elintarvealan toimijoilla olisi tasapuoliset toimintamahdollisuudet kansainvälisessä elintarvikekaupassa,
direktiivin (EU) 2015/2203 liitteissä vahvistetut syötäviin kaseiineihin ja kaseinaatteihin sovellettavat
koostumusvaatimukset on muutettu vastaamaan mainittua Codex-standardia. Muutos koskee syötävän
kaseiinin enimmäiskosteuspitoisuutta (nostetaan 10,0 painoprosensista 12,0 painoprosenttiin) sekä syötävän
happokaseiinin maitorasvan enimmäispitoisuutta (lasketaan 2,25 painoprosentista 2,0 painoprosenttiin).
Maidosta saatavien kaseiinien ja kaseinaattien tuotantoon sovellettiin vuoteen 2006 asti EU:n sisäistä
tukijärjestelmää.
Järjestelmän
soveltaminen
lopetettiin,
kun
maataloustuotteiden
yhteisistä
markkinajärjestelyistä sovittiin vuonna 2013. Näin ollen ei enää tarvita Codex-standardista poikkeavia
erityisiä säännöksiä.
Direktiivi 83/417/ETY on Suomessa pantu täytäntöön viittausmenettelyllä eräiden elintarvikkeita koskevien
Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
(1312/1993) 1 §:n 14 kohdassa.
Myös direktiivi (EU) 2015/2203 ehdotetaan pantavaksi täytäntöön viittausmenettelyllä. Samalla ehdotetaan
kumottavaksi kappa- ja teollisuusministeriön päätös (1312/1993), josta 1 §:n 14 kohtaa lukuun ottamatta
kaikki muut säännökset on kumottu tai ne ovat kumoutuneet.

Asetusehdotuksen sisältö
1 §: Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203.

2 §: Asetus tulee voimaan 22.12.2016, kuten direktiivi (EU) 2015/2015 edellyttää. Asetuksella
kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annettu
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1312/1993).

Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhteydessä
on kuultu ruokapolitiikan neuvottelukunnan alaisen elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan jaoston
tuotekohtaisia säädöksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää. Ryhmässä ovat edustettuina keskeiset
viranomaiset sekä sidosryhmät. Ryhmän jäsenillä ei ollut huomautettavaa asetusehdotuksen osalta.

