Svar på skriftligt spörsmål SSS 137/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om mjölk från fria kor
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 137/2019 rd undertecknat av
riksdagsledamot Satu Hassi /gröna:
Har regeringen för avsikt att bereda krav, som antecknas i lagen eller förordningen, om
vad som förutsätts av producenter av mjölk och mjölkprodukter för att mjölken ska kunna
marknadsföras som mjölk från fria kor?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Om obligatorisk information som ska tillhandahållas om livsmedel föreskrivs i
Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) nr 1169/2011 (förordningen om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna). Med förordningen föreskrivs
även om att informationen som tillhandahålls om livsmedel måste vara korrekt, tydlig och
lättförståelig för konsumenten. Enligt artikel 7 i förordningen får informationen som
tillhandahålls om livsmedlet inte vilseleda konsumenten till exempel beträffande dess karaktär,
egenskaper eller sammansättning. Enligt artikel 36 i förordningen får inte heller den frivilliga
livsmedelsinformationen som tillhandahålls inte vilseleda konsumenten eller vara tvetydig eller
otydlig för konsumenten. Vid behov måste informationen grundas på relaterade vetenskapliga
data. Enligt artikel 37 i förordningen får frivillig livsmedelsinformation inte placeras så, att den
skyler utrymmet som är avsett för den obligatoriska livsmedelsinformationen.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriet har 2015 konstaterat att
uttrycket ”mjölk från fria kor” inte anses stå i strid med Europaparlamentets och Europarådets
förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter. Vidare finns det inte någon grund för att förbjuda det nämnda uttrycket med
stöd av den nämnda förordningen. Användningen av uttrycket ska således bedömas från fall till
fall i enlighet med 9 § i livsmedelslagen (23/2006) och artiklarna 7 och 36–37 i förordningen om
livsmedelsinformation.
Evira bedömde 2015 att användningen av påståendet ”mjölk från fria kor” inte anses vara
vilseledande när det används om mjölk och mjölkprodukter i vars framställning man använt mjölk
från mjölkkor i lösdriftsladugårdar, eftersom lösdriftskor är fria i jämförelse med kor i ladugårdar
med bås för bundna djur. Användning av påståendet kan dock uppfattas som vilseledande om
andelen lösdriftsladugårdar blir större än andelen ladugårdar med bås för bundna djur. Om den
största delen av mjölkprodukterna på marknaden härstammar från frigående kor i
lösdriftsladugårdar kan betoningen av ”friheten” på förpackningsmärkningarna bli vilseledande
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och således stå i strid med kraven i förordningen om livsmedelsinformation. Enligt punkt 1 i
artikel 7 i förordningen om livsmedelsinformation får den tillhandahållna
livsmedelsinformationen inte vara vilseledande till exempel genom att ge en bild av att livsmedlet
skulle ha särskilda egenskaper, när det i verkligheten är så att alla liknande livsmedel har samma
särskilda egenskaper.
Livsmedelsverket konstaterade sommaren 2019 att det för närvarande inte finns något behov av
att ändra Eviras tolkning av 2015. Livsmedelsverket bedömer frivilliga anteckningar från fall till
fall.
Jord- och skogsbruksministeriet finansierar Naturresursinstitutets och Pellervo ekonomiska
forskningsinstitutets projekt om djurskyddsmärkning som katalysator för den finländska
djurproduktionens konkurrenskraft och kvalitet. Syftet med projektet är att utveckla
kvalitetsmärkningen gällande djurens välbefinnande, som produktionsdjursbranschen skulle
kunna utnyttja i sitt kvalitetsarbete och konsumenterna när de fattar köpbeslut, och som verifierat
skulle främja välbefinnandet. I projektet utreds och undersöks åtgärder som förbättrar djurens
välbefinnande, övriga djurskyddsmärkningar på marknaden, konsumenternas förväntningar
beträffande djurskyddsmärkning samt kostnader förknippade med ibruktagande av märkningen.
I projektet upprättas slutligen ett förslag om innehållet i och genomförandesätt för
djurskyddsmärkning tillsammans med aktörer inom djurproduktionsbranschen. Projektet är avsett
att slutföras nästa år.
I ljuset av för närvarande tillgänglig information ser jord- och skogsbruksministeriet inga grunder
för att genom lagstiftning ställa krav på under vilka förutsättningar mjölken får marknadsföras
som mjölk från fria kor.
Helsingfors den 10 oktober 2019
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

