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BILAGA 1: Punkter i lagstiftningen om tillsatser, aromer och enzymer som motsvarar sakerna som skall kontrolleras i Oiva-bedömningsanvisningarna. Aktuell 

lagstiftning: databasen EUR-Lex. På Livsmedelsverkets webbplats upprätthålls en sammandragstabell länkad till författningarna. 
 

Sak som skall kontrolleras i Oiva 
Punkt i lagstiftningen 

Tillsatser Aromer Rökaromer Enzymer 

Att tillsatserna, aromerna och enzymerna är 

tillåtna i de livsmedel som de marknadsförs 

för tillverkning av eller som de används i och 

att gränsvärdena som eventuellt fastställts 

för dem inte överskrids 

(EG) nr 1333/2008 

-Bilaga II, del D: indelning av 

livsmedlen i 

livsmedelskategorier 

 

-Bilaga II, del E: godkända 

tillsatser i olika 

livsmedelskategorier och 

gränsvärdena som fastställts 

för dem 

 

-Bilaga II, del C: tillsatser som 

ingår i grupperna I; II, III och 

IV som nämnts i del E och 

andra tillsatser som får 

regleras tillsammans 

 

-Art. 18: Överföringsprincipen 

(s.k. carry-over) 

 

-Bilaga II, del A:  tabell 1 och 

2: livsmedel som 

överföringsprincipen inte får 

tillämpas på 

(EG) nr 1334/2008 

-Bilaga I, del A, tabell 1: tillåtna 

aromämnen i livsmedel och 

begränsningar i användningen av 

dem (kolumn 7) 

-Om kolumn 7 är tom, får 

aromämnen användas i enlighet 

med god tillverkningssed 

-Aromämnen med 

begränsningar i användningen 

får tillsättas endast i de 

livsmedelskategorier som 

nämnts i kolumn 7 

 

-Bilaga I, del A, avsnitt 2, 

anmärkning 4: 

Överföringsprincipen (s.k. carry-

over) 

 

-Art 8: Av livsmedel erhållna 

aromberedningar, 

värmereaktionsaromer (kraven i 

bilaga V ska uppfyllas) och 

aromprekursorer får användas 

utan utvärdering om det inte 

finns skäl att betvivla 

säkerheten. 

-Art 9, 3(3) och 8: Av andra 

råvaror än livsmedel erhållna 

aromberedningar, 

värmereaktionsaromer och 

aromprekursorer får användas 

(EU) nr 1321/2013 

-Bilaga: Rökaromer som är 

tillåtna i livsmedel och 

gränsvärdena som 

fastställts för dem 

 

Bilaga, anmärkning 4: 

Överföringsprincipen (s.k. 

carry-over) 

((EG) nr 1332/2008 

Förordningen tillämpas med undantag för 

förteckningen över godkända enzymer 

som ännu inte publicerats. 

 

I framtiden får endast de enzymer som 

godkänts i förteckningen över godkända 

enzymer släppas ut på marknaden som 

sådana och användas i livsmedel i enlighet 

med villkoren som ställts på användningen 

av dem. 
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Sak som skall kontrolleras i Oiva 
Punkt i lagstiftningen 

Tillsatser Aromer Rökaromer Enzymer 

utan utvärdering, om råvaran 

bevisligen använts i en 

betydande mängd vid 

tillverkning av aromer och det 

inte finns skäl att betvivla 

säkerheten. 

-Art. 9 (e): Övriga aromer kräver 

alltid en utvärdering. 

Att renhetskraven som ställts på tillsatser, 

aromer och enzymer och andra specifika krav 

på ursprungsmaterialen, tillverkningen och 

sammansättningen uppfylls. 

 

Att det i tillsats-, arom- och 

enzymberedningar använts endast sådana 

tillsatser och bärare som är tillåtna i dem och 

att gränsvärdena inte överskrids. 

 

Att tillsatser, aromer och enzymer och 

förblandningar som blandats av dessa och 

tillverkningsämnen åtföljs av påkallad 

information till kunden, med hjälp av vilken 

kunden kan försäkra sig om att renhetskraven 

och andra specifika krav på 

ursprungsmaterialen, tillverkningen och 

sammansättningen uppfylls. 

(EU) nr 231/2012: 

-Kraven som gäller 

ursprunget, renheten och 

andra nödvändiga uppgifter 

och som fastställts separat 

för varje tillsats 

 

(EG) nr 1333/2008 

-Bilaga III, 

del 1: bärare som är tillåtna i 

tillsatser; 

del 2: tillsatser som är tillåtna 

i tillsatser, 

del 5: tillsatser som är tillåtna 

i näringsämnen; 

del 6: de i delarna 1-6 

nämnda tabellerna 1-7 

(EG) nr 1334/2008 

-Bilaga 1, del A, tabell 1, kolumn 

6: Renheten hos aromämnet i 

fråga skall vara minst 95 %, om 

inget annat anges 

 

(EG) nr 1333/2008 

-Bilaga III, del 4: tillsatser som är 

tillåtna i aromer; del 6: de i 

delarna 1-6 nämnda tabellerna 

1-7 

 

(EG) nr 1334/2008 

-Bilaga III, del A: ämnen som inte 

som sådana får tillsättas i 

livsmedel 

 

-Bilaga III, del B: maximihalter 

för vissa ämnen som 

förekommer naturligt i aromer 

och livsmedelsingredienser med 

aromgivande egenskaper i vissa 

sammansatta livsmedel som 

tillförts aromer och/eller 

livsmedelsingredienser med 

aromgivande egenskaper 

 

(EU) nr 1321/2013 

-Bilaga: Förteckning över 

tillåtna 

rökaromprimärprodukter 

 

(EG) nr 2065/2003 

-Art. 13 

(EG) nr 1333/2008 

-Bilaga III, del 3: tillsatser som är tillåtna i 

enzymer; del 6: de i delarna 1-6 nämnda 

tabellerna 1-7 
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Sak som skall kontrolleras i Oiva 
Punkt i lagstiftningen 

Tillsatser Aromer Rökaromer Enzymer 

-Bilaga IV: förteckning över 

ursprungsmaterial för vilka 

användningsrestriktioner gäller 

vid framställning av aromer 

Att märkningskraven på tillsatser, aromer och 

enzymer och förblandningar som blandats av 

dessa och tillverkningsämnen uppfylls och att 

märkningarna motsvarar produktens 

sammansättning. 

 

Att tillsatser, aromer och enzymer och 

förblandningar som blandats av dessa och 

tillverkningsämnen åtföljs av påkallade 

märkningar och tillhörande handlingar till 

kunden, med hjälp av vilka kunden kan 

försäkra sig om att märkningskraven uppfylls 

(EG) nr 1333/2008 

-Art. 21-25 

(EG) nr 1334/2008 

-Art. 14-18 

(EG) nr 2065/2003 

-Art. 13 

 

 (EU) nr 1321/2013 

-Bilaga: Förteckning över 

tillåtna 

rökaromprimärprodukter 

(EG) nr 1332/2008 

-Art. 10-13 

 


