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Elintarviketietoasetus

 pakkausmerkintädirektiivi 2000/13/EY
 ravintoarvomerkintädirektiivi 90/496/EY

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille ~ elintarviketietoasetus

• siirtymäajat
• yleiset merkintävaatimukset => 13.12.2014
• ravintoarvomerkintä => 13.12.2016

• KTMa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004)
• MMMa ravintoarvomerkinnöistä (588/2009)

 kansalliset säädökset kumotaan, kun elintarviketietoasetusta aletaan 
soveltaa



Pakollisia elintarviketietoja koskevien 
vaatimusten soveltamisala

art. 1.3

 kaikki lopulliselle kuluttajalle luovutettavaksi tarkoitetut 
elintarvikkeet, mukaan lukien
• pakkaamattomat elintarvikkeet ja 
• suurtalouksien kautta luovutettavat elintarvikkeet

 jäsenvaltio päättää, mitä tietoja pakkaamattomista 
elintarvikkeista vaaditaan ja miten tiedot on annettava

 suurtalouksille luovutettavaksi tarkoitetut elintarvikkeet 

 etämyynnissä kuluttajalle annettava samat tiedot kuin muulla 
tavalla markkinoitaessa (art. 14)
 tulkinnoista keskustellaan EU-tasolla



Pakolliset elintarviketiedot
art. 9

 elintarvikkeen nimi
 ainesosaluettelo
 tiettyjen ainesosien määrä
 sisällön määrä
 vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
 erityiset säilytys- ja/tai käyttöolosuhteet
 elinkeinonharjoittajan tiedot
 alkuperämaa lähtöpaikka siten kuin erikseen säädetään
 käyttöohje tarvittaessa
 juomien alkoholipitoisuus
 ravintoarvomerkintä



Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot
liite VI

uusia vaatimuksia
 "sulatettu” 
 ns. imitaatiotuotteet
 lisätty proteiini, joka peräisin eri eläinlajista
 lisätty vesi, jos yli 5 % kokonaispainosta
 "paloista yhdistetty liha/kala”

 tulkinnoista keskustellaan EU-tasolla



Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 
ja tuotteet

art. 21, liite II

 pakatut elintarvikkeet
• allergeenit ilmoitettava ainesosaluettelossa aina omalla 

nimellään
• korostettava niin, että erottuu selkeästi muista ainesosista

 pakkaamattomat elintarvikkeet, ml. ammattikeittiöiden 
kautta luovutettavat
• allergeenit ilmoitettava - jäsenvaltiot päättää, miten 

 tahaton allergeenikontaminaatio (art. 36.3.a)

 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 78/2014: liitteen II muutos
 KOM valmistelee allergeenimerkintöjä koskevan ohjeen päivitystä
 KOM käynnistänyt keskustelun tahatonta kontaminaatiota 

koskevasta varoitusmerkinnästä



Päiväysmerkinnät
art. 24, liite X

 vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen)
 viimeinen käyttöajankohta + säilytysohje
 pakastuspäivä tai ensimmäinen pakastuspäivä (liha, 

raakalihavalmisteet, jalostamattomat kalastustuotteet)

 ruokahävikin vähentämiseen liittyen EU:ssa keskustellaan 
mahdollisuudesta vapauttaa tiettyjä elintarvikkeita ”parasta 
ennen” päiväysmerkinnästä 

 ensimmäisen pakastuspäivän tulkinnasta keskustellaan EU-
tasolla



Muita pakollisia tietoja
liite III

 elintarvikkeet, joihin lisätty kasvisteroleita tai -stanoleita
 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 78/2014: pakollisen 

merkinnän muuttaminen => "tuotetta ei ole tarkoitettu 
henkilölle, jolla ei ole tarvetta kontrolloida veren 
kolesterolitasoa"



Tarkempia säädöksiä ja komission kertomuksia 
(1)

komissio antaa/voi antaa delegoituja säädöksiä tai
täytäntöönpanosäädöksiä
 pakollisten tietojen esittäminen kuvilla/symboleilla tai muilla 

tavoin kuin pakkausmerkinnöissä
 tarkemmat säännöt luettavuudelle
 nanomateriaalin määritelmän mukauttaminen
 sisällön määrän ilmoittamistapa
 vähimmäissäilyvyysajan esittämistapa
 käyttöohjeiden esittäminen



Tarkempia säädöksiä ja komission kertomuksia 
(2)

 alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen
• pakattu sianliha, lampaan- ja vuohenliha, siipikarjanliha 

(tuore, jäähdytetty, jäädytetty)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013, 

sovelletaan 1.4.2015 =>
• kun elintarvikkeen alkuperämaa ilmoitetaan eikä se ole 

sama kuin pääainesosan alkuperämaa, pääainesosan 
alkuperämaa ilmoitettava   
tarkempia täytäntöönpanosäädöksiä valmistellaan

• vaatimusta sovelletaan vasta, kun tarkemmat säännökset 
annettu



Tarkempia säädöksiä ja komission kertomuksia 
(3)

 ravintosisältötietojen esittäminen annosta kohti
 allergeenien mahdollinen ja tahaton esiintyminen 

elintarvikkeissa
 gluteenia koskevat maininnat
 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1155/2013
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) …

sovelletaan 20.7.2016 =>



Tarkempia säädöksiä ja komission kertomuksia 
(4)

komissio antaa kertomuksen + mahdollisia 
lainsäädäntöehdotuksia
 alkuperämaa tai lähtöpaikka

• ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittaminen 12/2013
• alkuperämerkintävelvoitteen laajentaminen tiettyihin 

elintarvikeryhmiin => 12/2014
• lihan alkuperämerkintävaatimusten toimivuus => 12/2016

 alkoholijuomien merkintöjen kehittämisestä => 12/2014
 transrasvojen esiintymisestä eurooppalaisessa ruokavaliossa 

ja vaihtoehtoisista tavoista vaikuttaa sen määrään => 12/2014
 ravintosisältötietojen täydentävistä ilmaisu- ja esitystavoista 

=> 12/2017



Elintarviketietoasetuksen tulkintoja

Kysymyksiä ja vastauksia elintarviketietojen antamista
kuluttajille koskevan asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
soveltamisesta

Komission (DG Sanco) nettisivuilla:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_
legislation_en.htm

asiakirjaa täydennetään uusilla kysymyksillä ja vastauksilla



Kiitos!


