
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MUISTIO
Ruokaosasto 8.4.2016
Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen

EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI PAKASTEISTA
ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 7 §:n 2 MOMENTIN
KUMOAMISESTA

Pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direk-
tiivi 89/108/ETY (pakastedirektiivi) on Suomessa pantu täytäntöön pakasteista annetulla maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksella (818/2012). Asetuksen 7 §:ssä säädetään pakasteista annettavista tiedoista. Kulutta-
jalle tai suurtaloudelle sellaisenaan myytävistä tai luovutettavista elintarvikkeista vaadittavat tiedot (7 § 1
mom.) vastaavat pakastedirektiivin 8 artiklan vaatimuksia.

Asetuksen (818/2012) 7 §:n 2 momentissa on kansallinen säännös, jonka mukaan pakastettuna varastoituja
elintarvikkeita voidaan myydä kuluttajalle tai suurtaloudelle osittain tai kokonaan sulaneena. Tällöin pak-
kausmerkinnöissä tai tuotteiden lähellä olevassa esitteessä on selvästi ilmoitettava, että tuotteet on varastoitu
pakastettuna ja että niitä ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen.

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o
1169/2011 (elintarviketietoasetus) alettiin soveltaa 13.12.2014. Elintarviketietoasetuksen liitteen VI osassa A
säädetään, että pakastettuna varastoidun ja sulatettuna myytävän elintarvikkeen nimeen on liitettävä maininta
sulatettu. Tähän vaatimukseen on eräitä poikkeuksia.

Koska asetuksessa (818/2012) oleva kansallinen säännös on päällekkäinen ja osittain ristiriitainen elintarvi-
ketietoasetuksen liitteessä VI olevan säännöksen kanssa, asetuksen (818/2012) 7 §:n 2 momentti ehdotetaan
kumottavaksi.

Asetuksen valmistelun yhteydessä saaduissa kommenteissa tuotiin esille, että pakastettuna varas-
toidun ja sulatettuna myytävän elintarvikkeen osalta maininta sulatettu voitaisiin jatkossakin ilmoittaa myös
muulla tavalla kuin tuotteen pakkausmerkinnöissä. Elintarviketietoasetus edellyttää tiedon antamista tuotteen
nimen yhteydessä, eikä tästä kansallisesti voida toisin säätää. Esimerkiksi erilaisten sesonkituotteiden, kuten
joululaatikoiden osalta tiedon sulattamisesta voisi kuitenkin jatkossakin antaa kirjallisesti myynnin yhteydes-
sä esimerkiksi esitteessä Eviran tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (markkinajärjestelyasetus) mukaan tieto tuotteen sulattamisesta on pakollinen
myös pakkaamattomista kalastustuotteista. Euroopan komissio on linjannut elintarviketietoasetuksen ja
markkinajärjestelyasetuksen välisen suhteen osalta, että tieto kalastustuotteen sulattamisesta voidaan antaa
myös suullisesti, ellei jäsenvaltio nimenomaisesti edellytä tiedon antamista kirjallisesti. Suomen kansallises-
sa lainsäädännössä ei edellytetä tiedon antamista kirjallisesti. Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista
tiedoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (834/2014). Asetusta alettiin soveltaa
1.4.2015. Kun asetuksen soveltamisesta on saatu enemmän kokemusta, voidaan erikseen arvioida, tulisiko
tieto sulattamisesta vaatia myös kaikista pakkaamattomista elintarvikkeista ja miten tämä tieto tulisi antaa.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen antamisen jälkeen.

Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Valmistelun aikana on kuultu
ministeriön yhteydessä toimivan ruokapolitiikan neuvottelukunnan alaisen elintarvikelainsäädännön
ja -valvonnan jaoston elintarvikehygienia-asiantuntijaryhmää. Tässä ryhmässä ovat edustettuina
elintarvikevalvontaviranomaiset sekä kaikki keskeiset elintarvikeketjun toimijat.


