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Liite 

 

 

Liite 2: Korvataan taulukon kohta Kypsentämättömät jauhelihasta tehdyt pakatut val-

misteet seuraavasti: 

E 261 Kaliumasetaatti 

 

E 262 i Natriumasetaatti 

 

E 262 ii Natriumvetyasetaatti 

 

E 300 Askorbiinihappo 

 

E 301 Natriumaskorbaatti 

 

E 302 Kalsiumaskorbaatti 

 

E 325 Natriumlaktaatti 

 

E 326 Kaliumlaktaatti 

 

E 330 Sitruunahappo 

 

E 331 Natriumsitraatit 

 

E 332 Kaliumsitraatit 

 

Kypsentämättömät 

jauhelihasta tehdyt 

pakatut valmisteet  

E 333 Kalsiumsitraatit 

 

quantum satis 
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Liite 2: Lisätään liitteen loppuun uusi kohta: 

Maustamattomat 

elävät fermen-

toidut kermatuot-

teet ja korviketuot-

teet, joiden rasva-

pitoisuus on alle 

20 % 

E 406 

 

Agar 

 E 407 Karrageeni 

 E 410 Johanneksenleipäpuujauhe 

 E 412 Guarkumi 

 E 415 Ksantaankumi 

 E 440 Pektiinit 

 E 460 Selluloosa 

 E 466 Karboksimetyyliselluloosa 

 E 471 

 

Rasvahappojen mono- ja diglyseridit 

 E 1404 

 

Hapetettu tärkkelys 

 

 E 1410 

 

Monotärkkelysfosfaatti 

 

 E 1412 

 

Ditärkkelysfosfaatti 

 

 E 1413 

 

 

Fosfatoitu ditärkkelysfosfaatti 

 

 E 1414 

 

Asetyloitu ditärkkelysfosfaatti 

 

 E 1420 Asetyloitu tärkkelys 

 

 E 1422 Asetyloitu ditärkkelysadipaatti 

 

 E 1440 

 

Hydroksipropyylitärkkelys 

 

 E 1442 Hydroksipropyyliditärkkelysfosfaatti 

 

 E 1450 Natriumoktenyylisukki- naattitärk-

kelys 

 

 E 1451 Asetyloitu hapetettu tärkkelys 

 

quantum sa-

tis 
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Liite 3: Lisätään A osaan seuraavat kohdat: 

Merileväpohjaiset 

kalatuotteiden kor-

vikkeet 

1000 500     

Tynnyriolut, jossa 

on yli 0,5 % lisät-

tyä käymiskykyistä 

sokeria ja/tai he-

delmämehua tai 

hedelmämehutiivis-

tettä 

200 200  400   

Kuorimattomat 

tuoreet sitrushe-

delmät (vain pinta-

käsittely) 

 

20      

A-vitamiinista sekä 

A- ja D-vitamiinin 

yhdistelmistä koos-

tuvia valmisteita si-

sältävät kuivat ra-

vintolisät sellaisina 

kuin ne määritel-

lään direktiivissä 

2002/46/EY 

 

   1 000 nau-

tintaval-

miissa 

tuotteessa 

  

 

 

Liite 3: Lisätään B osan loppuun seuraavat kohdat: 

Mustikat (vain Vaccinium corymbosum) 10 

Kaneli (vain Cinnamomum zeylanicum) 

 

150 
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Liite 3: Korvataan C osassa kohdat E 234 ja E 242: 

E 234 Nisiini * Manna- ja tapioka-

vanukkaat ja vastaa-

vat valmisteet 

3 mg/kg 

  Kypsytetty juusto ja 

sulatejuusto 

12,5 mg/kg 

  Clotted cream 

 

10 mg/kg 

  Mascarpone 

 

10 mg/kg 

  Pastöroitu nestemäi-

nen munamassa (val-

kuainen, keltuainen 

tai koko muna) 

 

6,25 mg/l 

* Tätä ainetta voi esiintyä luonnostaan joissakin juustoissa käymisprosessin tuloksena 

 

------------------------ 

 

E 242 Dimetyylidikarbonaatti Alkoholittomat 

maustetut juomat  

 

  Alkoholiton viini  

  Nestemäinen teetii-

viste 

  Siideri, päärynäsiide-

ri, hedelmäviinit  

 

  Vähäalkoholinen vii-

ni 

  Viinipohjaiset juo-

mat ja asetuksen 

(ETY) N:o 1601/91 

piiriin kuuluvat tuot-

teet 

250 mg/l tuottee-

seen käytettävä 

määrä, ei havait-

tavia jäämiä 
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Liite 3: Lisätään D osaan uusi kohta E 392: 

E 392 Rosmariiniuutteet Kasviöljyt (pois luettu-

na neitsytöljyt ja olii-

viöljyt) ja rasvat, joissa 

monityydyttämättömien 

rasvahappojen osuus on 

yli 15 painoprosenttia 

(p/ p) rasvahapon koko-

naismäärästä, käytettä-

väksi lämpökäsittele-

mättömissä elintarvik-

keissa (,for the use in 

non heat treated pro-

ducts) 

 

 

30 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

  Kalaöljyt ja leväöljy 

 

  Laardi, naudan, siipi-

karjan, lampaan ja sian 

rasva  

 

  Rasvat ja öljyt lämpö-

käsiteltyjen elintarvik-

keiden ammattimaiseen 

valmistukseen (for the 

professional manufactu-

re of heat treated pro-

ducts) 

  Paistoöljy ja -rasva, 

pois luettuna oliiviöljy 

ja oliivien puristusjät-

teestä saatava öljy (oli-

ve pomace oil) 

  Välipalaelintarvikkeet 

(vilja-, peruna- tai tärk-

kelyspohjaiset välipala-

elintarvikkeet) 

50 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

 

  Kastikkeet 

 

100 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-



 109/2011  

  

 

7

tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

 

  Konditoriatuotteet 

(fine bakery wares) 

200 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

 

  Direktiivissä 

2002/46/EY määritellyt 

ravintolisät 

 

400 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) 

 

  Kuivatut perunat  

 

  Munatuotteet 

  Purukumi 

200 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) 

 

  Maitojauhe automaatte-

ja varten  

 

  Maustevalmisteet ja 

mausteet 

  Jalostetut pähkinät 

 

200 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

  Kuivatut keitot ja liemet 

 

50 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) 

 

  Kuivattu liha 

 

150 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) 

 

  Liha- ja kalatuotteet, 

pois luettuna kuivattu 

liha ja kestomakkara 

150 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-
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(dried sausage) tuna) Laskettuna ko-

konaisrasvapitoisuu-

desta 

 

  Kestomakkara 

 

100 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna) 

 

  Aromit 

 

1 000 mg/kg (kar-

nosolin ja karnosiini-

hapon kokonaismää-

ränä ilmaistuna) 

 

  Kuivattu maito jäätelön 

valmistukseen 

 

30 mg/kg (karnosolin 

ja karnosiinihapon ko-

konaismääränä ilmais-

tuna)” 

 

 

 

Liite 4: Lisätään lisäaineita E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ja E 452 

koskevaan kohtaan rivin Kasviproteiinijuomat jälkeen uusi rivi: 

  Heraproteiinia sisältävät 

urheilujuomat 

 

4 g/kg 
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Liite 4: Lisätään kohtien E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967, E 968 jälkeen uusi 

kohta: 

 

E 427 Kassiakumi Jäätelöt, mehujää ja 

niiden kaltaiset jäädy-

tetyt valmisteet  

 

  Fermentoidut maito-

tuotteet pois luettuna 

maustamattomat elävät 

fermentoidut maito-

tuotteet 

 

  Maitopohjaiset jälki-

ruoat ja niiden kaltaiset 

tuotteet 

 

  Konditoriatuotteiden ja 

jälkiruokien täytteet, 

koristekastikkeet ja 

päällysteet 

 

  Sulatejuusto  

 

  Kastikkeet ja salaatti-

kastikkeet 

 

  Kuivatut keitot ja lie-

met 

 

2 500 mg/kg 

 

  Lämpökäsitellyt liha-

valmisteet 

 

1 500 mg/kg 
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Liite 4: Korvataan kohta E 901, E 902 ja E 904 seuraavasti: 

 

Vain seuraavien pin-

takäsittelyaineena: 

- Makeiset (mukaan 

lukien suklaa) 

- Pienet suklaapääl-

lysteiset kondito-

riatuotteet 

- Suolapalat 

- Pähkinät 

- Kahvipavut 

- Jäätelöä sisältävät 

esipakatut vohvelit 

(vain lisäaineen E 901 

osalta) 

Ravintolisät 

Tuoreet sitrushedel-

mät, melonit, omenat, 

päärynät, persikat ja 

ananas (vain pintakä-

sittely) 

quantum satis E 901 

 

E 902 

E 904 

Mehiläisvaha, val-

koinen ja keltainen 

Kandelillavaha 

Sellakka 

Aromit alkoholitto-

missa maustetuissa 

juomissa (vain lisäai-

neen E 901 osalta) 

0,2 g/kg mauste-

tuissa juomissa 
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Liite 4: Lisätään kohdan E 959 jälkeen uusi kohta: 

E 961 Neotaami Maustetut, vähäkaloriset 

tai lisättyä sokeria sisäl-

tämättömät, vesipohjai-

set juomat 

 

 

2 mg/l arominvah-

ventajana 

 

  Vähäkaloriset tai lisättyä 

sokeria sisältämättömät 

juomat, jotka on valmis-

tettu maidosta tai sen 

johdannaisista tai he-

delmämehuista 

 

2 mg/l arominvah-

ventajana 

 

  ”Välipalaelintarvikkeet”: 

suolatut ja kuivat arome-

ja sisältävät, tärkkelys-

pohjaiset, esipakatut 

valmisteet sekä päällys-

tetyt pähkinät 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

  Vähäkaloriset tai lisättyä 

sokeria sisältämättömät, 

tärkkelyspohjaiset kondi-

toriatuotteet 

3 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Lisättyä sokeria sisältä-

mättömät hengityksen 

raikastamiseen käytettä-

vät erityisen pienikokoi-

set makeiset 

 

3 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Lisättyä sokeria sisältä-

mättömät voimakasma-

kuiset kurkkupastillit 

 

3 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Lisättyä sokeria sisältävä 

purukumi 

 

3 mg/kg aromin-

vahventajana 
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  Lisättyä sokeria sisältä-

mättömät hillot, hyytelöt 

tai marmeladit 

 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Kastikkeet 

 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Nestemäiset ravintolisät 

sellaisina kuin ne määri-

tellään direktiivissä 

2002/46/EY 

 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Kiinteät ravintolisät sel-

laisina kuin ne määritel-

lään direktiivissä 

2002/46/EY 

 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

  Vitamiini- ja/tai kiven-

näisainepohjaiset ravin-

tolisät siirappina tai 

muussa kuin pureskelta-

vassa muodossa sellaisi-

na kuin ne määritellään 

direktiivissä 2002/46/EY 

 

2 mg/kg aromin-

vahventajana 

 

 

 

Liite 4: Lisätään kohdan E 1202 jälkeen uusi kohta: 

E 1203 Polyvinyylialkoholi Direktiivissä 

2002/46/EY määri-

tellyt ravintolisät 

kapselin tai tabletin 

muodossa 

 

18 g/kg 
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Liite 4: Korvataan kohta E 1505 kohdan E 1202 alapuolella seuraavasti: 

 

E 1505 Trietyylisitraatti 

 

Direktiivissä 

2002/46/EY määri-

tellyt ravintolisät 

kapselin tai tabletin 

muodossa 

3,5 g/kg 

 

  Kuivattu munanval-

kuaismassa 

 

quantum satis 

 

Liite 4: Lisätään kohdan E 1452 jälkeen uusi kohta: 

E 1521 

 

Polyeteeniglykoli 

 

Direktiivissä 

2002/46/EY määri-

tellyt ravintolisät 

kapselin tai tabletin 

muodossa 

 

10 g/kg 

 

Liite 5: Korvataaan kohta "- polyeteeniglykoli 6000": 

E 1521 Polyeteeniglykoli Makeutusaineet 

 

Liite 6: Lisätään 3 osaan kohdan E 526 jälkeen uusi kohta: 

E 920 L-kysteiini Imeväisille ja pikku-

lapsille tarkoitetut 

keksit 

 

1 g/kg 
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