Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV KK 90/2015 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen elintarvikkeiden tuoteselostevaatimuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies,
olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Laura Huhtasaaren/ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 90/2015 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että liiallinen byrokratia saadaan purettua elintarvikkeiden tuoteselostevaatimusten osalta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Elintarvikkeesta annettavat tiedot ovat tärkeitä, koska niiden perusteella kuluttaja muodostaa käsityksen elintarvikkeesta ja tekee valintoja eri tuotteiden välillä. Elintarviketietoja koskeva lainsäädäntö on lähes täysin harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. Harmonisoinnilla varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on voimassa yhdenmukainen lainsäädäntö. Elintarviketietoja koskevan lainsäädännön perimmäinen tarkoitus on varmistaa, että kuluttajat tietävät, mitä ostavat. Lainsäädäntö ja sen valvonta takaavat osaltaan
myös elintarvikealan toimijoiden tasapuolisen kohtelun ja yhtäläisen kilpailuaseman.
Elintarvikkeista annettavia tietoja koskeva EU-lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2011
annetulla elintarviketietoasetuksella (EU) N:o 1169/2011. EU-asetukset ovat kaikissa
jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavaa sitovaa lainsäädäntöä. Pakollisia elintarviketietoja koskevia vaatimuksia alettiin soveltaa joulukuussa 2014. Pakollista ravintoarvomerkintää koskevaa vaatimusta aletaan soveltaa joulukuussa 2016. Pitkät siirtymäajat
otettiin asetukseen sen takia, että elintarvikealan toimijoille jäi riittävästi aikaa mukauttaa pakkausmerkinnät uusien vaatimusten mukaisiksi.
Kuluttajan kannalta tärkeimpiä tietoja elintarvikkeesta on ainesosaluettelo, joka kertoo,
mitä ainesosia elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty. Allergioita ja intoleransseja
aiheuttavat ainesosat tulee aina ilmoittaa selkeästi omilla nimillään pakkausmerkinnöissä. Tämä on erittäin tärkeää allergioista kärsivien kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Yleisimpien allergeenien ilmoittaminen on ollut pakollista valmiiksi pakattujen
elintarvikkeiden merkinnöissä jo yli kymmenen vuoden ajan.
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Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät ovat tärkeä tietolähde, kun ravitsemustietoa annetaan ravintoainetasolla. Ravintoarvomerkinnät ovat myös yksi keino pyrittäessä varmistamaan väestön korkeatasoinen terveydensuojelu. Kuluttaja tarvitsee valintojensa
tueksi selvää, johdonmukaista ja näyttöön perustuvaa tietoa. Ravintoarvomerkintöjen
avulla kuluttaja voi vertailla erilaisia elintarvikkeita ja tehdä oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Näistä syistä ravintoarvomerkintä
säädettiin elintarviketietoasetuksella (EU) N:o 1169/2011 pakolliseksi lähes kaikkiin
valmiiksi pakattuihin elintarvikkeisiin. Asetuksen liitteessä kuitenkin säädetään, että
ravintoarvomerkintä ei ole pakollinen elintarvikkeissa, joita pieniä tuotemääriä tuottava
valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille.
Osana hallinnollisen taakan vähentämisohjelmaa maa- ja metsätalousministeriössä on
kevennetty elintarvikelain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimuksia monelta osin.
Elintarvikelain (23/2006) muutoksella vuonna 2011 painotettiin lain riskiperusteista soveltamista ja toimijoihin kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämistä. Työtä on tarkoitus edelleen jatkaa. Vuonna 2016 aloitetaan elintarvikelain ja sen nojalla annettujen
säädösten uudistaminen siten, että EU-lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa elintarvikealan toimijoiden ja valvontaviranomaisten hallinnollinen taakka kevenee kuitenkaan elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.
Erityisesti pk-yritysten kohdalla yksi keskeinen ongelma on tiedonsaanti ja neuvonta
lainsäädännön vaatimuksista. Pk-yritysten erityistarpeita selvitettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella vuonna 2012. Osana selvitystä elintarvikealan neuvojille on
järjestetty useita koulutustilaisuuksia. Ministeriö on myös osallistunut aktiivisesti Aitoja
makuja –suoramyyntioppaiden laadintaan. Kuluvan vuoden aikana ministeriö on rahoittanut Ruokatieto Yhdistys ry:n toteuttamaa kampanjaa, jolla lisätään alan toimijoiden
tietoisuutta elintarviketietoasetuksen tuomista merkintämääräyksistä sekä edistetään
asetuksen käytännön soveltamista ja hyödyntämistä yrityksissä.
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