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Toidu lisaained
Annika Leis
Toiduohutuse osakond
Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist
annika.leis@agri.ee, 6256 271

Toitu parendavate ainete ühtne
loamenetlus
Määrusega 1331/2008 kehtestatakse toidu
lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja
maitseainete lubade andmise ühtne menetlus.
Reguleeritud on:
• aine lisamine ühenduse loetellu;
• aine välja jätmine ühenduse loetelust;
• aine loetelus olemisega seotud tingimuste,
eripära või piirangute lisamine, välja jätmine
või muutmine.
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Ühtne loamenetlus
• Menetlus põhineb taotlusel. Taotluse esitab huvitatud
isik või liikmesriik.
• Menetluse lõpus võtab Euroopa Komisjon vastu
ajakohastava määruse.
• Euroopa Komisjon võib menetluse peatada menetluse
igas etapis, kui otsustab, et ajakohastamine ei ole
õigustatud.
Taotlus
• Algatab
• huvitatud isik, LR,
KOM

EFSA arvamus
• Kom võib sellest
etapist teatud
tingimustel
loobuda

Määrus
• Aine lisamine,
eemaldamine,
kasutustingimuste
muutmine

Lisaainete alane seadusandlus
• Määrus 1333/2008 EÜ toidu lisaainete kohta;
• Määrus 231/2012 EÜ lisaainete
spetsifikatsioonid (puhtuskriteeriumid);
• Määrus 1169/2011 EÜ toidu lisaainete
märgistamine
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Toidu lisaainete alane seadusandlus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
1333/2008 EÜ toidu lisaainete kohta
Viimane konsolideeritud versioon: (12.02.2018,
sisaldab 75 muudatust)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R133320180212&qid=1523468466858&from=EN

Artikkel 2: reguleerimisala
Määrust kohaldatakse toidu lisaainete suhtes,
ei kohaldata järgmiste ainete suhtes:
•

abiained;

• taimekaitsevahendid
• toitained
• vee käitlemiseks kasutatavad ained
• lõhna- ja maitseained, ensüümid
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Artikkel 3: mõisted
Lisaained ei ole:
• mono-, di- või oligosahharidid;
• värviva kõrvaltoimega kuivatatud ja
kontsentreeritud toidud;
• ained, mida kasutatakse katte- või
pinnakattematerjalides (vaabad);
• tooted, mis sisaldavad pektiini, tärklis,
vereplasma, aminohapped, kaseiin, inuliin.

Toidu lisaaine on aine:
mida ei kasutata tavaliselt iseseisva toiduna või
toidule iseloomuliku koostisosana ja mille
tahtlik tehnoloogilisel eesmärgil lisamine
toidule selle tootmisel, töötlemisel,
valmistamisel, käitlemisel, pakendamisel,
transpordil või ladustamisel viib selleni, et
lisaaine ise või tema kõrvalsaadused muutuvad
otseselt või kaudselt selliste toitude
koostisosaks.
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Abiaine on aine:
• mida ei tarbita iseseisva toiduna;
• mida kasutatakse tahtlikult toorainete, toitude
või nende koostisainete töötlemisel teatava
tehnoloogilise käitlemis- või
töötlemiseesmärgi saavutamiseks ja
• mis ise või mille jäägid võivad tahtmatult olla
lõpptootes tingimusel, et need ei tekita ohtu
tervisele ja neil ei ole mingit tehnoloogilist
mõju lõpptootele;

Artikkel 5:
Tingimustele mittevastavate toidu lisaainete
ja/või tingimustele mittevastava toidu
keelamine
Mitte keegi ei tohi turule lasta selliseid toidu
lisaaineid, mis ei vasta käesolevale määrusele,
või mis tahes toitu, milles esinevad sellised
toidu lisaained.
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Artikli 5 tingimustele mittevastavus
Näiteks:
• Lisaaine pole ühenduse nimekirjas;
• Lisaaine pole lubatud selles toidus;
• Lisaaine kasutus ületab lubatud koguseid;
• Lisaaine ei vasta puhtuskriteeriumitele

Artikkel 6: lisaainete kasutamise
põhimõtted
• Olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei
põhjusta kavandatud kasutustasemel
probleeme tarbija tervisele;
• Nende järele on põhjendatud tehnoloogiline
vajadus, mida ei saa rahuldada teiste
majanduslikult või tehnoloogiliselt
teostatavate vahenditega;
• Nende kasutamine ei eksita tarbijat
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Artikkel 6: lisaainete kasutamise
põhimõtted
• toidu toiteväärtuse säilitamine;
• eritoidu vajalike koostisosade tagamine;
• toidu säilivuse või stabiilsuse suurendamine
või selle organoleptiliste omaduste
parandamine, kui see ei muuda toidu laadi,
olemust või kvaliteeti ega eksita tarbijat.

Artikkel 7: magusainete kasutamise
tingimused
• suhkru asendamine vähendatud
energiasisaldusega toidu, kaariest
mittetekitava toidu või suhkrulisandita toidu
tootmisel ;
• suhkru asendamine seal, kus see võimaldab
toidu säilimisaega pikendada;
• eritoiduks ettenähtud toidu tootmisel.
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Artikkel 8: toiduvärvide kasutamise
tingimused
• toidu esialgse välimuse taastamine, kui toidu
värvus on töötlemisel, ladustamisel,
pakendamisel ja jaotamisel muutunud ja see
ei ole enam isuäratav;
• toidule ahvatlevama välimuse andmine;
• iseenesest värvitule toidule värvuse andmine.

Artikkel 11: kasutuskogused
•

soovitud mõju saavutamiseks kõige
madalamal vajalikul tasemel;

• võttes arvesse toidu lisaaine osas kehtestatud
vastuvõetavat päevast kogust ning kõikidest
allikatest saadavat oletatavat toidu lisaaine
päevast kogust;
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Kasutuskogused:
• kui on asjakohane, ei kehtestata toidu lisaaine
jaoks arvulisi piirnorme (quantum satis).
Sellisel juhul kasutatakse toidu lisaainet
vastavalt quantum satis põhimõttele.
•

piirnorme kohaldatakse turustatava toote
suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti. Erandiks
on kuivatatud ja/või kontsentreeritud toit

Artikkel 18: lisaainete ülekandumine

I: Lisaaine
kasutamine on
liittoote ühes
koostisosas lubatud
Artikkel 18.1. a

Lisaainete
ülekandumise
põhimõte
Artikkel 18

II: Lisaaine on tootes, kuna
selle kasutus on lubatud
lisaaines, toiduensüümis või
lõhna- ja maitseaines
vastavalt määruse 1333/2008
lisale III, ning tal ei ole
valmistootes tehnoloogilist
funktsiooni Artikkel 18. 1. b

III „tagurpidi
ülekandumine“
Lisaainet
kasutatakse toidu
koostisosas kus
selle kasutus pole
lubatud, kuid LA
kasutus on lubatud
lõpptootesArtikkel
18. 1. c
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I liittoidus, kui lisaaine on lubatud ühes
liittoidu koostisosas
• sulatatud juustus (toidugrupp 1.7.5) pole nitritid (E 249-E
250) lubatud. Sulatatud juustus, mis sisaldab sinki on
nitritite olemasolu lubatav ülekandumise tõttu kuna
singis (toidugrupp 8.3.2) on nitritid lubatud 150 mg/kg;
• Sool võib sisaldada paakumisvastaseid aineid (E 551).
Kuigi lihatoodetes pole paakumisvastased ained lubatud
võivad need seal ülekandumise tõttu olla;

II läbi lisaaine, toiduensüümi või lõhna- ja
maitseaine kasutuse
tingimusel, et lisaaine ei oma tehnoloogilist toimet
lõpptootele
• Toidus kasutatakse LMAd, mis sisaldab sorbaate.
Lisa III 4. osa lubab sorbaate 1500 mg/kg LMA kohta.
Kasutatud sorbaadid võivad lõpptootes sisalduda läbi
LMA proportsionaalselt LMA kogusele.
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III toidus, mida kasutatakse üksnes
liittoidu valmistamiseks
tingimusel, et liittoit vastab käesoleva määruse nõuetele
(nn. „tagurpidi ülekandumine“)
• E 500 pole lubatud jahus (toidugrupp 6.2.1) kuid sellist
jahu kasutatakse leiva-saiatoodete (toidugrupp 7.1) ja
valikpagaritoodete (toidugrupp 7.2) tootmiseks sest
nendes toidugruppides on E 500 lubatud.
• Vahetoode moosisuhkur, mis on mõeldud moosi
(toidugrupp 4.2.5.1) tegemiseks võib sisaldada
paksendajaid mis on lubatud moosides.

Lisaainete märgistamine (1169/2011)
Lisa VII- Lisaaine märgistatakse tema funktsionaalse
klassiga ja aine nime või E numbriga
Artikkel 20 „Toidu komponentide väljajätmine
koostisosade loetelust“
b) Ülekanduvad lisaained ja toiduensüümid: i) mis
esinevad toidus ainult seetõttu, et sisalduvad vastavalt
määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktides a
ja b osutatud ülekandumise põhimõttele kõnealuse toidu
ühes või mitmes koostisosas, juhul kui neil ei ole
tehnoloogilist funktsiooni valmistootes
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Määruse 1333/2008 lisad: I lisa
Lisaainete funktsionaalrühmade definitsioonid
(27 funktsionaalrühma)
Näiteks konservandid, toiduvärvid, emulgaatorid,
lõhna- ja maitsetugevdajad, antioksüdandid,
happesuse regulaatorid, magusained.

Määruse 1333/2008 lisad
• A osa: sissejuhatus ja üldsätted,
• Tabel 1 – Toidud, milles ei tohi leiduda lisaaineid
ülekandumise põhimõtte tõttu (näiteks töötlemata
toidud, või, maitsestamata hapendatud piimatooted,
jne);
• Tabel 2 – Toidud, milles ei tohi leiduda toiduvärve
ülekandumise tõttu (näiteks töötlemata toidud, saialeivatooted, tomatipõhised kastmed, jne).
• B osa: kõikide lisaainete loetelu. Lisaainete nimetused
ja E numbrid.
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• C osa: lisaainete rühmade määratlused (rühmadele
viidatakse lisa II E osa toidugruppide all)
• I rühm: quantum satis lisaained (137 lisaainet, lõhnaja maitsetugevdajad piirnormidega);
• II rühm: quantum satis toiduvärvid (looduslikud);
• III rühm: piirnormiga toiduvärvid;
• IV rühm: polüoolid;
• V rühm: muud lisaained, piirnorm grupi kohta - kehtib
üksikuna või segus, nt
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• D osa: toidugrupid (0-18)
Näiteks piimatooted , marjad, puu-ja köögiviljad,
liha, kala ja kalatooted jne
• E osa: Toidus lubatud lisaained ja
toidugruppides kasutamise tingimused
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LA ülehindamise programm
• Kõik lisaained, mille kasutus oli lubatud enne
20. jaanuarit 2009 peavad läbima EFSA poolt
uue riski hindamise.
• Ülehindamist reguleerib Komisjoni määrus
257/2010 millega kehtestatakse toidus
lubatud lisaainete uue hindamise kava
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete
kohta.
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Lisaainete andmebaas
• https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/
main/?event=display

EL lisaainete andmebaas

16

13.04.2018

Toidugruppide juhend

Infomaterjalid Maaeluministeeriumi
kodulehel
• Juhenddokument määruse 1333/2008 toidugruppide kohta
• https://www.agri.ee/sites/default/files/content/toiduohutus/j
uhend-maarus-1333-2008-ii-lisa.pdf
• Lisaainete kasutamise erand kolmes Eesti rahvuslikus
lihavalmistises (šašlõkk, toorvorst, ahjupraad):
• https://www.agri.ee/sites/default/files/content/toiduohutus/t
oiduohutus-lisaained-erandid-2016-08.pdf
• Juhenddokument värviva omadusega ekstrakti ja toiduvärvi
eristamiseks
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/toiduohutus/j
uhend-ek-suunavad-markused-varvivad-ekstraktid-2013-1129.pdf
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https://ec.europa.eu/food/safety/food_imp
rovement_agents/additives_en

Annika Leis
annika.leis@agri.ee
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