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Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvike-
hygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Lainsäädännön muutostarpeet

Elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1367/2011) (elintarvikehuoneistoasetus) 13 §:n 1 momentti muutettiin maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella (843/2016) siten, että tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamista koskeva vaatimus poistet-
tiin. Säännöksestä jäi kuitenkin epähuomiossa pois siihen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
(389/20016) tehdyt muutokset. Tästä syystä elintarvikehuoneistoasetuksen 13 §:n 1 momentti on tarpeen
muuttaa uudestaan.

Lainsäädännön sisällölliset muutostarpeet
Tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamisesta on säädetty elintarvikehuoneistoasetuksen 13 §:n 1
momentissa. Kansallinen vaatimus ei täyttänyt EU-oikeuden vaatimusta vastavuoroisesta tunnustamisesta ja
tästä syystä valvonnassa on katsottu, että pyyntipäivää koskevaa tietoa ei voida vaatia tuontikalasta. Elintar-
vikealan toimijat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että toimijoita ei kohdella yhdenvertaisella tavalla. On
esitetty lainsäädännön täsmentämistä siten, että pyyntipäivää koskeva tieto vaadittaisiin sekä kotimaisesta
että tuontikalasta. Toisaalta on myös esitetty, että tiedon antamisen tulisi olla vapaaehtoista myös kotimaisen
kalan osalta.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin ehdotus tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamista
koskevan säännöksen sisällyttämiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle annettuun maa- ja metsäta-
lousministeriön asetukseen (834/2014). Asetusehdotuksen mukaan pyyntipäivän ilmoittamista koskevaa
vaatimusta sovellettaisiin yhdenmukaisella tavalla sekä Suomessa pyydettyyn ja tuotettuun kalaan että Suo-
meen tuotavaan kalaan.

Asetusehdotus lähetettiin kansalliselle lausuntokierrokselle 6.4.2014. Samaan aikaan asetusehdotus ilmoitet-
tiin Euroopan komissiolle ja muille EU-jäsenvaltioille EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Komissio,
Alankomaat ja Espanja esittivät vastalauseen Suomen säädösehdotukseen. Tanska esitti huomautuksia. Ko-
missio totesi vastalauseessaan, että elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklassa 9 säädetään pa-
kollisista elintarviketiedoista eikä näihin tietoihin kuulu kalastustuotteiden pyynti- tai nostopäivä. Kalastus-
ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1379/2013 artiklassa 35 säädetään kalastus- ja
vesiviljelytuotteiden pakollisista tiedoista. Asetuksen artiklassa 39 säädetään, että ”tietoja kalastustuotteiden
pyyntipäivästä ja vesiviljelytuotteiden nostopäivästä voidaan ilmoittaa vapaaehtoisuuden pohjalta”. Näillä
perusteilla Suomen ilmoittama asetusehdotus on komission mukaan asetuksen (EU) N:o 1379/2011 artiklan
39 vastainen. Suomi ilmoitti komissiolle luopuvansa ilmoitetun asetusehdotuksen antamisesta.

Koska kalan pyyntipäivän ilmoittamista koskevaa vaatimusta ei voida soveltaa yhdenmukaisella tavalla ko-
timaiseen ja tuontikalaan, vaatimus kumottiin elintarvikehuoneistoasetuksen 13 §:n muuttamisesta annetulla
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (843/2016).   Tästä asetuksesta jäi kuitenkin epähuomiossa pois
kyseiseen säännökseen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (389/20016) tehdyt muutokset. Tästä
syystä elintarvikehuoneistoasetuksen 13 §:n 1 momentti esitetään muutettavaksi uudestaan.

Asetusehdotuksen sisältö
13 § Liha- ja kalastustuotteiden sekä elävien simpukoiden myynti
Elintarvikehuoneistoasetuksen 13 §:n 1 momentti, sellaisena on kuin se on asetuksessa (389/2016) ehdote-
taan muutettavaksi siten, että viimeisestä virkkeestä poistetaan vaatimus ilmoittaa tuoreen kalan pyynti- tai
nostopäivä myynnin yhteydessä.

Muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian asetuksen antamisen jälkeen.

Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.


