
Arengud lisaainete, 
lõhna- ja maitseainete 
ning toiduensüümide 
regulatsioonis 

Annika Leis

Toiduohutuse osakond, toidu üldnõuete büroo

annika.leis@agri.ee, 6256 271

30.11.2017



30.11.2017

Toitu parendavate ainete ühtne loamenetlus

Toidu lisaained, lisaainete ülehindamise 
programm

Lõhna ja maitseained, nende hindamise 
protsess

Toiduensüümid,  ühenduse nimekirja 
koostamise hetkeseis



30.11.2017

Lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning 
ensüümide kasutamise 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 

Taotlus

• Algatab 

• huvitatud isik, LR, 
KOM

EFSA arvamus

• Kom võib sellest 
etapist teatud 
tingimustel loobuda

Määrus

• Aine lisamine, 
eemaldamine, 
kasutustingimuste 
muutmine

• 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.
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Ühtse loamenetluse ajaraam
Protsess tähtaeg

Komisjon kinnitab taotluse

saamist

14 päeva jooksul 

Komisjon küsib EFSA arvamust Niipea kui võimalik

EFSA esitab arvamuse 9 kuu jooksul pärast 

nõuetekohase taotluse saamist

Komisjon esitab määruse eelnõu 9 kuu jooksu peale EFSA 

arvamuse kättesaamist

Määrus võetakse vastu SCFCAH 

sektsioonis

9 kuud peale eelnõu algatamist

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

arvamus

3 kuud

Määrus avaldatakse Euroopa

Liidu Teatajas

2-4 kuud
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Ühtse loamenetluse rakendamise 
määrus 234/2011
Milliseid andmeid EFSA  lisaainete hindamiseks vajab?

• Administratiivsed andmed

• Tehnilised andmed – ühendi omadused, 

tootmisprotsess, stabiilsus ja reaktsioon ja säilimine 

toidus, LA vajadus ja kasutusvaldkonnad, olemasolevad 

kasutused, saadavuse hinnang

• Bioloogilised ja toksikoloogilised andmed-

toksikokineetika (ADME – absorbtsioon, jagunemine 

organismis, ainevahetus väljutamine), genotoksilisus

(muutused DNAs),  toksilisus (subkrooniline toksilisus, 

krooniline toksilisus, kantserogeensus), 

reproduktiivtoksilisus, arengutoksilisus.
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Uue lisaaine hindamine: 
stevioolglükosiidid E 960
• 2010 a. esitati uue lisaaine 

kasutuse taotlus, taotleja pakkus 

välja kasutuskogused erinevates 

toidugruppides (nt toidugrupis 

14.1.4 maitsestatud joogid 600 

mg/kg)

• EFSA hindas taotleja poolt välja pakutud 

kasutuskoguste juures saadavust lastel ja 

täiskasvanutel- ADI oli ületatud- sellistes 

kogustes stevioolglükosiidide kasutamine ei ole 

ohutu.
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Määrus 1131/2011: E 960 
riskijuhtimise otsused
• Vähendati jookides laubatud maksimumkogust 80 mg/l 

(suurim lisaaine saadavus tuli jookidest)

• Kasutust ei lubatud osades taotleja poolt soovitud 

toidugruppides.

• EFSA poolt määratud ADI oli 4 mg/kg päevas 

(karastusjookides on piirnorm 80 mg st. 60 kg 

täiskasvanu võib tarbida 3 l jooki, 20 kg laps 1 l jooki).

• Stevioolglükosiidide kasutuse laiendamise uued 

taotlused peavad olema põhjendatud, uus kasutus ei 

või lisaaine  saadavust märgataval määral tõsta.
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Lisaaine

Lisaaine on aine 

mida ei kasutata 

tavaliselt isesiseiva 

toiduna ja mida 

lisatakse

tehnoloogilisel eesmärgil toidule selle tootmisel, 

töötlemisel, käitlemisel, pakendamisel, 

transpordil või ladustamisel.
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Lisaainete õiguslik regulatsioon

• Määrus 1333/2008 lisaainete definitsioon ja  

kasutustingimused,  määruse I lisa defineerib 

lisaainete funktsionaalsed rühmad, määruse 

lisaga II – kehtestatakse lubatud lisaainete 

loetelu ja kasutustingimused 

toidugruppides.

• Määrust on palju muudetud, vaadata 

konsolideeritud teksti.

• Määrus 231/2012 lisaainete spetsifikatsioonid 

(puhtuskriteeriumid).
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Nõuded EL turul kasutatavatele 
lisaainetele
Olulised on järgmised põhimõtted:

• Olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei 

põhjusta lisaained kavandatud kasutustasemel 

probleeme tarbija tervisele (ohutuse 

hindamine- toksikoloogiline ohutus ja 

saadavus).

• lisaainete järele on põhjendatud 

tehnoloogiline vajadus, mida ei saa 

rahuldada teiste majanduslikult või 

tehnoloogiliselt teostatavate vahenditega.

• lisaainete kasutamine ei eksita tarbijat.
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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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Miks on vaja lisaained üle hinnata?

• Võimalik ADI ületamine;

• Kontrollida, kas varasemal hindamisel 

kasutatud andmed on kvaliteetsed;

• Uued teadusandmed ei kinnita varasemaid 

järeldusi;

• Kas tööstus on  veel huvitatud lisaaine 

kasutamisest.
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Ülehindamise protseduur:

• EFSA avalik andmete küsimine (call for data)

• http://www.efsa.europa.eu/en/calls/data

• kirjanduslike allikate kasutamine

• olemasolevate andmete kaalumine EFSA 

hinnangu tegemiseks

• võimalik lisaandmete kogumine

• lõpptulemuseks on EFSA (Euroopa 

Toiduohutusamet) ANS paneeli arvamus

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-sorbic_acid-overview-deadlines-milestones-20161125.pdf
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Ülehindamise ajaraamistik

Lisaained Plaanitud hindamise

tähtaeg

EFSA arvamuse 

avaldamine

Toiduvärvid 2015 a. lõpp Lõpetati 06. 2016 

Aspartaam 30.11.2013

Säilitusained, antioksüdandid, 2015 a. lõpp 15.06.2017 nitritid 

ja nitraadid

Emulgaatorid, stabilisaatorid, 

tarret andvad ained, 

silikoondioksiid

glutamaadid

2016 a. lõpp

(44 lisaaine tähtaeg edasi 

lükatud 2018 a lõpuni)

12.07.2017

glutamaadid

Kõik muud lisaained (72) 2018 a. lõpp

(64 lisaaine tähtaeg on 

edasi lükatud 2022 a)

Muud magusained (14) 2020 a. lõpp
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Ülehindamise 10. oktoobri 2017 a. 
seis

Ülehindamist vajas kokku 316 lisaainet:

• Ilmunud on 93 teaduslikku arvamust, 150

lisaaine kohta.

• 2016 aastal ilmus 9 EFSA ülehindamise 

arvamust, 2017 aastal on ilmunud 15 

arvamust.

• 166 lisaainet tuleb veel üle hinnata. (enne 20. 

detsembrit 2020).



30.11.2017



30.11.2017

Lisaaine ülehindamine: aspartaam E 951

• Aspartaami kasutatakse üle 

30 aasta. Aspartaam on 

fenüülalaniini ja 

asparagiinhappe dipeptiid.

• Euroopa Parlament tõstatas 

aspartaami ohutuse 

küsimuse ja

• 2011 a. mais pandi aspartaami ülehindamine 

EFSA  prioriteediks.

• EFSA arvamus ilmus 2013 a. detsembris.
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• Aspartaam ei ole genotksiline ega 

kantserogenne.

• Ei mõju halvasti ajule ja närvisüsteemile, ei 

mõjuta käitumist ja õpivõimet.

• Praegune aspartaami saadavus ei ületa ADIt.

• Ka aspartaami laguproduktid (fenüülalaniin, 

aspragiinhape ja metanool) on praeguse lisaaine 

saadavuse juures tervele inimesele ohutud. 

• Aspartaami ADI 0-40 mg/kg , piirnorm 

maitsestatud jookides on  600 mg/kg st. 

täiskasvanu võib tarbida päevas 4 l 

aspartaamiga magustatud jooki.
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Alumiiniumi sisaldavad lisaained
• Määrusega 380/2012-piirati alumiiniumi saadavust 

toidust.

• Määrus sätestas alumiiniumlakkidena müüdavate 

toiduvärvide alumiiniumi piirnormid toidus.

• Alumiiniumlaki tootja peab esitama märgistusel 

(ettevõttelt ettevõttele) alumiiniumi koguse.

• Alumiiniumlakkide kasutamisel peab lisaks 

toiduvärvi piirnormile jälgima alumiiniumi normi.

• Lisaainete nimekirjast jäeti välja: E 558 bentoniit

(tööstus ei kasuta), E 556 

kaltsiumalumiiniumsilikaat (asendatav) ja E 559 

kaoliin (asendatav).
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Toiduvärvid

Alandati ADI-väärtusi
E 104 ADI 10 → 0,5 mg/kg kehakaalu kohta 
päevas
E 110 ADI 2,5 → 1 mg/kg kehakaalu kohta 
päevas
E 124 ADI 4 → 0,7 mg/kg kehakaalu kohta 
päevas

Määrusega 232/2012  
muudeti E 104 
kinoliinkollase, E 110 
päikeseloojangukollase ja 
E 124 erkpunase 
kasutamistingimusi.
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Sorbiinhape-sorbaadid E 200-203

• EFSA arvamus avaldati 30.05.2015

• Grupi ADI alandati 25 mg/kg → asendati 

ajutise ADI-ga 3 mg/kg kehakaalu kohta 

päevas.

• Ajutise ADI ümbervaatamiseks tuleks teha uusi 

toksilisuse uuringuid.

• ADI üldiselt ei ületatud, välja arvatud ühes LR 

väikelapsed ja lapsed.

• Grupi ADI kehtib sorbiinhappele (E 200) ja 

kaaliumsorbaadile (E 202). 
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Sorbiinhape-sorbaadid

• E 203 kaltsiumsorbaadi osas tuleks teha lisa 

genotoksilisuse uuringuid.

• E 203 kohta tööstus lisauuringuid teha ei 

soovinud, sest E 203 peaaegu ei kasutata, 

samuti on võimalik leida alternatiive.

• Komisjon esitas 25.09 alalises komitees 

hääletamiseks eelnõu E 203 ühenduse 

nimekirjast eemaldamiseks üleminekuajaga 

6 kuud. 
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Säilitusained

Lisaaine EFSA 

arvamuse 

avaldamine

EFSA järeldused

Bensoehape ja 

bensoaadid

(E 201-213)

31.03.2016 ADI 5 mg/kg laste ja väikelaste 

ADI ületatud kui tarbitakse 

regulaarselt maitsestatud jooke.

Vääveldioksiid ja 

sulfitid

(E 220-228)

14.04.2016 Ajutine ADI on 0,7 mg/kg ,

ADI on ületatud kõigis 

tarbijagruppides.

ADI tuleb üle vaadata 5 aasta 

pärast kui andmebaasi on 

täiendatud ning lisauuringud 

tehtud.
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Nitritid (E 249-250)

• Arvamus avaldati 15. juunil 2017.

• Nitritite saadavus lisaainena ei ületa ADIt. ADIt  

0,07 mg/kg kehakaalu kohta jäi samaks.

• EFSA soovitused: oleks vaja lisauuringuid 

nitroosoühendite tekke kohta erinevates 

lihatoodetes ja selle sõltuvusest tootesse 

lisatava nitriti kogusega ning N-

nitroosodimetüülamiini, nitriti ja nitraatide 

saadavuse seosest soolevähi riskiga.
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Nitritite saadavus lihatoodetest 
Eesti laste hulgas

• Eestis avaldati 2016 aastal Eesti Maaülikooli 

poolt läbi viidud  Toidu lisaainetena

kasutatavate nitritite (E 249-250) kvantitatiivne

riskihinnang.

• Lihatoodetest saadavate nitritite ADI oli 

ületatud 3% lastest.

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uurin

gud/2016/uuring-2016-nitritid.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-sorbic_acid-overview-deadlines-milestones-20161125.pdf
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Glutamiinhape-glutamaadid E 620-625

• Arvamus avaldati 17. juulil 2017. Kehtestati 

ADI 30 mg/kg kohta väljendatuna 

glutamiinhappena.

• ADI on keskmise tarbimise puhul ületatud 

väikelastel ja lastel.

• EFSA soovitused: Euroopa komisjon peaks 

kaaluma lubatud lisaaine koguste vähendamist 

saadavust enim mõjutavates toidugruppides-

valikpagaritoodetes, suppides ja puljongites, 

kastmetes, lihas ja lihatoodetes ja 

maitseainetes ja vürtsisegudes.
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Võimalikud muudatused 
ülehindamise protsessi tagajärjel

• Kui ADI on ületatud võidakse  vähendada 

lubatud lisaainete koguseid toidugruppides, 

vähendada või  piirata toidugruppe, kus 

lisaaine on lubatud,

• Kui lisaaine saadavus on ADI piiri peal ei 

rahuldata   tööstuste taotlusi kasutuse 

laiendamiseks (n sorbaadid, bensoaadid, 

sulfitid),

• Võimalik, et kehtestatakse ADI QS (quantum

satis) lisaainetele (glutamaadid).
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Võimalikud muudatused 
ülehindamise protsessi tagajärjel (2)

• Soovitakse tööstuselt lisauuringud teatud 

teemadel (nitritid ja nitroosoamiinide tekkimine)

• Lisaaine eemaldatakse EL lisaainete 

nimekirjast (kui tööstus seda enam ei kasuta, 

lisaaine on asendatav või lisaaine osutub 

tervisele ohtlikuks) 

• Muudetakse lisaaine spetsifikatsiooni.
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Lõhna- ja maitseained

• Lõhna- ja maitseaineid kasutatakse toidule 

lõhna- ja maitse andmiseks ja/või  maitse 

muutmiseks.

• Erinevad liigid: lõhna-ja maitseühendid, lõhna-

ja maitsepreparaadid, lõhna ja maitse 

prekursorid, suitsutuspreparaadid.

• Lõhna- ja maitseainetena ei käsitleta vürtse, 

ürte, teed, tõmmiseid ega ka nende segusid.
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Lõhna ja maitseainete regulatsioon

• Määrus 1334/2008 lõhna ja maitseainete 

kohta. Määruse lisa I kehtestab lubatud lõhna-

ja maitseainete loetelu.

• Määrus 2065/2003 toidus või toidu pinnal 

kasutada lubatud suitsutuspreparaatide kohta.

• Rakendusmäärus 1321/2013 kus on toodud 

loetelu kasutada lubatud suitsutuspreparaatide 

kohta.
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Määrus 1334/2008

• Määruse lõhna- ka maitseainete loetelu piirdub 

A osaga: lõhna ja maitseühendid (osadesse B, 

C, D ja F  ei esitatud kasutamise taotlusi)

• Reguleeritud on ka lõhna- ja maitseainetes ja 

lõhna ja maitseomadustega toidus 

looduslikult esinevate ainete maksimaalsed 

määrad (määruse III lisa B osa) - kumariin

esineb kaneelis: piirangud on liittoitudes 

kumariini sisaldusele (traditsioonilises 

pagaritoodetes, hommikuhelvestes).
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Lõhna- ja maitseainete nimekiri 
oktoobris 2017

• Kokku on kasutada lubatud u 2100 lõhna- ja 

maitseühendit

• ~ 320 ühendi hindamine pole lõpetatud 

(kannavad alamärkusi 1-4)

• 38 ühendil on kasutuspiirangud –nende 

kasutus teatud toidugruppides on piiratud

• Kasutada on lubatud 10 suitsutuspreparaati.



30.11.2017

Määruse 1334/2008 alamärkused 
oktoober 2017

• 39 lõhna ja 
maitseühendit

• 177 lõhna ja 
maitseühendit

• 14 lõhna ja 
maitseühendit• 89 lõhna ja 

maitseühendit

Alamärkus 1

EFSA hindamisel

Alamärkus 3

täiendav 
teaduslik info tuli 

esitada             
31. juuniks 2013

Alamärkus 4

täiendav 
teaduslik info tuli 

esitada             
31. detsembriks 

2013

Alamärkus 2

täiendav 
teaduslik info tuli 

esitada            
31. detsembriks 

2012
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Lõhna- ja maitseühendite hindamine
LMA ühend EFSA hinnang Riskijuhtimise otsus

3-atsetüül-2,5-

dimetüültiofeen FL-no 

15.024

FL-nr 15.024 

mutagenne

Ühend eemaldati nimekirjast

Perilla aldehüüd ehk

p-menta-1,8-dieen-7 

aal

FL nr 05.117 

FL nr 05.117  l on 

genotoksiline. 

FL 05.117 eemaldati 

nimekirjast

Sama hinnatud  grupi 

ühendite 02.060, 02.091, 

05.106, 09.278 ja 09.302 

kasutus piirati, tööstus esitas 

hindamiseks lisainfot 30. 

aprilliks 2016.

4 ühendi ohutust on EFSA 

kinnitanud, veel uuritakse FL 

mürtenaali FL nr. 05.106

4,5 -epoksüdets-

2(trans)-enaal FL  nr. 

16.071 

genotoksilisuse oht Ühend eemaldati nimekirjast
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Toiduensüümid

• Ensüümid on (looduslikult esinevad) peamiselt 

valgud, mis kiirendavad spetsiifilisi biokeemilisi 

reaktsioone. 

• Toiduensüüme saadakse taimedest, 

loomadest, mikroorganismidest või nendest 

saadud toodetest.

• Toiduensüümide kasutamise üldnõuded on 

kehtestatud määrusega 1332/2008.
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Hetkeseis

• Koostamisel on ühtne Euroopa Liidu 

toiduensüümide register. Registris on kõik 

ensüümid, mille ohutuse hindamiseks on 

esitatud taotlus. Ohutuks hinnatud 

ensüümidest koostatakse nimekiri. 

• EFSAle on esitatud u 300 taotlust (127 GMM, 

130 mitte GMM, 38 loomsest/taimset päritolu).

• 5 GMM ensüümi -2 lipaasi, 2 ksülanaasi, 1 

loomset päritolu ensüümi (trombiin) ja 2 taimset 

päritolu ensüümi (β-amülaasid) riskihinnangud 

on valminud.
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