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ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVIA MATERIAALEJA JA TARVIKKEITA
KOSKEVAT SÄÄDÖKSET
Kaikkia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat säädökset
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 (ns. kehysasetus)
Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista.

Eräitä materiaaleja koskevat elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat säädökset
Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista
Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annettua asetusta (EU) N:o 10/2011 koskevat unionin ohjeet
Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annettua asetusta (EU) N:o 10/2011 koskevat unionin ohjeet toimitusketjussa
tiedottamisen
osalta
Summary of discussions of the Expert Working Group on Food Contact Materials on the use
and placing on the market of plastic food contact materials and articles containing ground
bamboo or other similar constituents

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
Explanatory note on Transitional measures for the authorisation of recycling
processes under Regulation (EC) No 282/2008
Komission asetus (EY) N:o 450/2009, annettu 29 päivänä toukokuuta 2009, elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 697/2005, annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta (komission direktiivi, saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä)
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 165/2006, annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista (komission direktiivi, saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä)
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

Eräitä aineita koskevat säädökset
Komission asetus (EU) 2018/213, annettu 12 päivänä helmikuuta 2018, bisfenoli A:n käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvissa lakoissa ja pinnoitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kyseisen aineen käytöstä muovisissa elintarvikepakkausmateriaaleissa
Implementation of Commission Regulation (EU) No 2018/213 on the use of bisphenol A in
varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation
(EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials
Komission asetus (EY) N:o 1895/2005 tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 903/1994, annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1994, Nnitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista (komission direktiivi, saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 268/1992, annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992,
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista. Säädös on kokonaan kansallinen.

Muita ohjeita ja dokumentteja
Komission suositus (EU) 2019/794, annettu 15 päivänä toukokuuta 2019, koordinoidusta valvontasuunnitelmasta elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista siirtyvien tiettyjen aineiden esiintyvyyden määrittämiseksi
Kontaktimateriaaleja koskevat Euroopan komission internetsivut
Euroopan neuvoston kontaktimateriaaleja koskevia julkilausumia ja teknisiä dokumentteja
Lainsäädännön soveltamisesta Ruokaviraston internetsivuilla

