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BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRORDNING OM REGISTRERING AV NAMNSKYDDADE PRODUKTER OCH ANMÄLAN OM 
FRAMSTÄLLNING AV REGISTRERADE NAMNSKYDDADE PRODUKTER

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instansema pä sändlistan komma med utlätanden om 
det bilagda utkastet.

Utlätandena skickas senast 12.3.2020 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. Orsaken tili den osedvanligt 
korta remisstiden är att det brädskar med verkställigheten av förordningen.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger

konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies

tfn. 0295 16 2488, e-post: jukka.rankimies@mmm.fi

ställföreträdande avdelningschef 

biträdande avdelningschef

konsultativ tjänsteman

Taina Aaltonen

Ränkimies

BILAGOR:
Utkast tili statsrädets forordning 

Promemoria pä finska

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns att fa pä ministeriets webbplats 
http://mmm.fi/sv/paremiss
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
. PB 30, 00023 STATSRÄDET (Helsingfors)

* tfn 0295 16 001 * fax (09) 160 54202

A MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 

. PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

. tel. +358 295 16 001 * fax +358 9 160 54202

mailto:kirjaamo@mmm.fi
mailto:jukka.rankimies@mmm.fi
http://mmm.fi/sv/paremiss


2(2)

SÄNDLISTA
Ruokavirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto (Valvira), Patentti-ja rekisteri
hallitus, Tulli, ELY-keskukset, Helsingin yliopisto (Ruralia-instituutti), Ruokatieto ry, Arktiset 
Aromit ry, Paliskuntain yhdistys, ProLuomu ry, Suomen Sahtiseura ry, Kauppapuutarhaliitto 
ry, Puutarhaliitto Ry, Elo-säätiö, Suomen kaurayhdistys ry, Suomen saunapalviyhdistys r.y., 
Suomen Viiniyrittäjät ry, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lant- 
bruksproducentemas centralförbund SLC r.f, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund SLF, 
Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria /Maa-ja kotitalousnaiset, Päivittäistavarakauppa ry 
(PTY), Matkailu-ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- ooh skogsbruksministeriets arkiv.
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Neuvotteleva virkamies 18.2.2020
Jukka Ränkimies

LUONNOS 18.2.2020
Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja 
ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

EU:n lainsäädännössä säädetään laatujärjestelmistä, joissa tuotteen nimeä suojataan tuotteen maan
tieteelliseen alkuperään, ominaisuuksiin tai valmistusmenetelmiin liittyvistä syistä. Tällaisista jär
jestelmistä on Suomessa vakiintuneesti käytetty termiä nimisuoja.

Nimisuojatuotteella tarkoitetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa tarkoitetulla maata
loustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimityksellä ja maantieteellisellä merkinnällä sekä 18 ar
tiklassa tarkoitetulla aidon perinteisen tuotteen merkinnällä varustettua tuotetta, maustettujen vii
nituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen 
suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä 
merkinnällä varustettua tuotetta sekä tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esitte
lystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esitte
lyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, 
maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja ase
tuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2019/787 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustet
tua tuotetta.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta säädetään maataloustuotteiden ja elintarvik
keiden laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1151/2012, jäljempänä laatujäijestelmäasetus. Tarkemmin nimisuojasta säädetään Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, 
suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vah
vistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täy
dentävien siirtymäsääntöjen osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 
664/2014 ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä annetussa komission täytän
töönpanoasetuksessa (EU) 668/2014.

Asetusehdotuksessa säädettäisiin elintarvikelain (23/2006) 54 d §:n 5 momentin nojalla, sellaisena 
kuin se on laissa 1397/2019, tarkemmin tietyistä teknisistä yksityiskohdista, jotka koskevat nimi- 
suojatuotteen rekisteröimistä ja valmistuksesta ilmoittamista.

Ehdotettavat säännökset

1 § Pykälässä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta

Ehdotettavan pykälän mukaan asetuksella säädettäisiin tarkemmin elintarvikelain (23/2006) 54 d 
§:ssä tarkoitetusta nimisuojatuotteen rekisteröimisestä ja valmistuksesta ilmoittamisesta.
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2 § Pykälässä säädettäisiin nimisuojatuotteen rekisteröimisestä

Elintarvikelakia muutettiin lailla elintarvikelain muuttamisesta (1397/2019). Elintarvikelain 54 d 
§:n 1 momentin mukaan Ruokavirasto käsittelee nimisuojatuotteiden rekisteröintiä koskevat hake
mukset. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto julkaisee (lain) 1 momentissa tarkoite
tun hakemuksen, jäljestää kansallisen vastaväitemenettelyn ja päättää rekisteröinnin edellytysten 
täyttymisestä Suomessa. Jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät, Ruokavirasto julkaisee päätöksen 
ja toimittaa hakemuksen Euroopan komissiolle. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan hakemus ja 
nimisuojaa koskeva päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta sää
detään hallintolaissa.

Voimassa olevassa nimisuoj atuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuoja- 
tuotteiden valmistuksesta annetussa maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (1153/2014) 2 §:ssä 
säädetään, että vastaväite on tehtävä Virallisen lehden ja Tavaramerkkilehden ilmestymisajankoh
dasta seuraavan kuukauden loppuun mennessä

Nykyisin elintarvikelain 54 d §:n 3 momentissa säädetään hakemusten ja päätösten julkaisutavasta. 
Julkaisutavan osalta sovelletaan elintarvikelain mukaan hallintolain julkista kuulutusta koskevia 
säännöksiä. Asetuksella olisi kuitenkin edelleen tarpeen säätää tarkemmin vastaväitteen tekemisen 
määräajasta.

Asetusehdotuksen 2 pykälän mukaan kansallisessa vastaväitemenettelyssä vastaväite olisi tehtävä 
30 päivän kuluessa siitä, kun nimisuoj atuotteiden rekisteröintiä koskeva hakemus on julkaistu Ruo- 
kaviraston intemet-sivuilla.

3 § Pykälässä säädettäisiin ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuoj atuotteen valmistamisesta

Elintarvikelain 54 d §:n 4 momentin mukaan rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvi
kealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi 
ja valmistuspaikka (lain) 30-32 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle. Valmistuksen keskeyttä
misestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle.

Hallituksen esityksen (HE 98/2014 vp) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan hallinnollisen taa
kan vähentämiseksi ilmoitus olisi perusteltua voida tarvittaessa liittää elintarvikelaissa jo säädettyi
hin elintarvikealan toimijoita koskeviin ilmoitus-ja hyväksymismenettelyihin. Elintarvikelain 13— 
15 §:ssä säädetään elintarvikehuoneistosta ilmoittamisesta ja laitoshyväksymisen hakemisesta, elin- 
tarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja elintarvikehuoneiston hyväksymisestä lai
tokseksi. Elintarvikelain 22 ja 22 a §:ssä säädetään alkutuotantopaikasta ilmoittamisesta ja alkutuo- 
tantopaikan hyväksymisestä. Ilmoitus tulisi voida antaa myös erillisenä, koska nimisuojaa koskevan 
ilmoituksen yhteydessä toimijalla ei välttämättä ole muuta tarvetta elintarvikelaissa tarkoitettujen 
ilmoitusten tai hakemusten tekemiselle. Näistä syistä ei rajattaisi ilmoituksen antamistapoja.

Asetusehdotuksen 3 pykälän mukaan rekisteröityä nimisuoj atuotetta valmistavan elintarvikealan 
toimijan olisi ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja 
valmistuspaikka. Ilmoitus voitaisiin antaa elintarvikelain 13-15 §, 22 ja 22 a § mukaisten ilmoitus
ten yhteydessä tai erillisenä ilmoituksena. Ilmoituksen tulee sisältää tieto siitä, mistä maataloustuot
teiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1151/2012 mukaisesta laatujärjestelmästä on kyse.
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Ehdotettavan pykälän sisältö vastaa nykyisin voimassa olevan maa-ja metsätalousministeriön ase
tuksen (1153/2014) säännöksiä.

4 § Pykälässä säädettäisiin voimaantulosta

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan x päivänä x kuuta 2015.

Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta an
nettu maa-ja metsätalousministeriön asetus (1153/2014).

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen.

Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan x päivänä x kuuta 2020.

Muuta

Asetusehdotus on valmisteltu maa-ja metsätalousministeriössä virkatyönä.

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausuntoa seuraavilta tahoilta:

Ruokavirasto, Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto (Valvira), Patentti-ja rekisterihalli
tus, Tulli, ELY-keskukset, Helsingin yliopisto (Ruralia-instituutti), Ruokatieto ry, Arktiset Aromit 
ry, Paliskuntain yhdistys, ProLuomu ry, Suomen Sahtiseura ry, Kauppapuutarhaliitto ry, Puutarha- 
liitto Ry, Elo-säätiö, Suomen kaurayhdistys ry, Suomen saunapalviyhdistys r.y., Suomen Viiniyrit- 
täjät ry, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducentemas cent- 
ralforbund SLC r.f, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund SLF, Elintarviketeollisuusliitto ry, 
ProAgria /Maa-ja kotitalousnaiset, Päivittäistavarakauppa ry (PTY), Matkailu-ja Ravintolapalvelut 
MaRary



UTKAST 18.2.2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om 
framställning av registrerade namnskyddade produkter

1 enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 d § 5 mom. i 
livsmedelslagen (23/2006), sadan det lyder i lag 1397/2019:

1§

Tillämpningsomräde

Denna förordning innehäller närmare bestämmelser om den registrering av namnskyddade produkter och 
anmälan om framställning som avses i 54 d § i livsmedelslagen (23/2006).

2 §

Registrering av namnskyddade produkter

I det nationella invändningsförfarandet ska en invändning göras inom 30 dagar f ra n det att ansökan om 
registrering av namnskyddade produkter har offentliggjorts pä Livsmedelsverkets vvebbplats.

3 §

Anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

En livsmedelsföretagare som framställer en registrerad namnskyddad produkt ska innan produkten börjar 
släppas ut pä marknaden anmäla produktens namn och framställningsplats. Anmälan ka n göras i samband 
med sadan anmälan som avses i 13-15 §, 22 och 22 a § i livsmedelslagen eller som ett separat meddelande. 
Anmälan ska innehälla uppgift om vilken kvalitetsordning enligt Europaparlamentets och rädets förordning 
(EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel som det är fräga om.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2020. Genom denna förordning upphävs jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (1153/2014).

Helsingfors den 2020 

Jord- och skogsbruksminister 

Konsultativ tjänsteman


