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ELINTARVIKETURVALLISUUS

Elintarviketurvallisuutta koskevalla unionin politiikalla on kaksi päämäärää: suojella
ihmisten terveyttä ja kuluttajien etuja sekä taata sisämarkkinoiden sujuva toiminta. Unioni
asettaa elintarvike- ja rehuhygieniaa, eläinten terveyttä, kasvien terveyttä sekä vierasaineiden
aiheuttaman elintarvikkeiden saastumisen torjuntaa koskevia valvontavaatimuksia ja
varmistaa niiden noudattamisen. Se sääntelee myös elintarvikkeiden ja rehujen merkintöjä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 ja 114 artikla, 168 artiklan 4 kohta
ja 169 artikla

TAUSTA

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa politiikkaa uudistettiin perusteellisesti 2000-luvun
alkupuolella, kun elintarvike- ja rehualalla puhkesi useita kriisejä (kuten BSE- ja
dioksiinikriisit). Tällöin lähtökohdaksi otettiin pellolta pöytään -linjaus, jolla pyritään
takaamaan kaikkien unionissa kaupan olevien elintarvikkeiden turvallisuuden korkea taso
kaikissa tuotanto- ja jakeluvaiheissa riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:ssa vai
tuotu kolmansista maista. Alan lainsäädäntö muodostaa monimutkaisen ja yhtenäisen
sääntöjärjestelmän, joka kattaa elintarvikeketjun kaikki osat.

SAAVUTUKSET

A. Yleinen lainsäädäntö
Nykyisen elintarvikelainsäädännön yleiset periaatteet vahvistettiin vuonna 2002 annetussa
asetuksessa (EY) N:o 178/2002. Tällä puiteasetuksella perustettiin myös Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), jonka tehtävänä on arvioida kaikkia
elintarvikeketjuun liittyviä riskejä ja antaa niistä tietoja. Asetuksessa otetaan huomioon ennalta
varautumisen periaate (5.4.1), esitetään riskinarviointimalli ja annetaan yleisiä säännöksiä
elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä. Lisäksi sillä perustettiin elintarvikkeita ja rehuja
koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF), jonka avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat
nopeasti vaihtaa tietoja ja koordinoida reagoimistaan elintarvikkeiden tai rehujen aiheuttamiin
terveysuhkiin.
B. Elintarvikehygienia
Huhtikuussa 2004 hyväksyttiin pellolta pöytään -linjauksen mukaisesti uusi oikeudellinen
kehys, ns. hygieniapaketti (asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, asetus
(EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä
ja asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden
virallisen valvonnan järjestämisestä unionissa sekä tuoretta lihaa, eläviä simpukoita, maitoa
ja maitotuotteita koskevista erityissäännöistä). Elintarvikeketjun eri toimijat asetetaan

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.4.1.pdf
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säädöspaketissa suoraan vastuuseen elintarvikehygieniasta hyödyntämällä vaara-analyysiin
ja kriittisiin hallintapisteisiin perustuvaa itsesääntelyjärjestelmää (HACCP), jota seurataan
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi annetun virallisen valvonnan avulla asetuksessa
N:o 854/2004 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 882/2004) säädetyllä tavalla.
C. Elintarvikkeiden saastuminen
1. Turvalliset elintarvikkeet
Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 315/93 haluttiin varmistaa, että markkinoille ei voi saattaa
elintarvikkeita, joissa on liian suuria määriä vierasaineita. Tärkeimpiin vierasaineisiin nykyään
sovellettavat raja-arvot on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006, jossa
määritetään tiettyjen vierasaineiden (esimerkiksi nitraattien, mykotoksiinien, raskasmetallien ja
dioksiinien) enimmäismäärät elintarvikkeissa ja vaaditaan niiden säännöllistä tarkistamista.
2. Enimmäisjäämät
Elintarvikkeiden jäämät voivat olla peräisin torjunta-aineista, eläinlääkkeistä tai
biosidituotteista. Torjunta-aineiden jäämiä säännellään aiemmat säädökset korvanneella
asetuksella N:o 396/2005, jossa annetaan kaikkia maataloustuotteita koskevat säännöt.
Jäämien enimmäismäärät ja säännellyt aineet päivitetään ajoittain komission erityisasetuksilla.
Asetuksessa (EU) N:o 37/2010 farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä
elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta esitetään sallitut
aineet ja niiden jäämien enimmäismäärät eläimissä.
3. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien aiheuttama saastuminen
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista säädetään asetuksessa
(EY) N:o 1935/2004. Tässä puiteasetuksessa asetetaan yleiset vaatimukset kaikille tällaisille
materiaaleille ja tarvikkeille. Asetuksen liitteessä I luetellaan 17 elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvaa materiaalia ja tarviketta, joihin voidaan soveltaa yksityiskohtaisempia
säännöksiä sisältäviä EU:n erityistoimenpiteitä. Esimerkiksi muoveihin sovelletaan asetuksen
(EU) N:o 321/2011 säännöksiä bisfenoli A:n käyttörajoituksista pikkulasten muovisissa
tuttipulloissa. Ainoastaan neljään materiaaliin sovelletaan nykyään EU:n erityistoimenpiteitä.
Muista materiaaleista jäsenvaltiot voivat antaa kansallisia säännöksiä. Komission yhteinen
tutkimuskeskus tekee parhaillaan tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää kattavasti
sellaisten elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien nykytilanne, joihin ei
sovelleta EU:n erityistoimenpiteitä.
D. Elintarvikkeiden merkinnät
1. Elintarvikkeiden merkintöjä koskeva lainsäädäntö
Elintarvikkeiden merkintöjä koskevalla lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että kuluttajat
saavat tuotteen sisällöstä ja koostumuksesta kaiken mahdollisen tiedon voidakseen
suojata terveyttään ja etujaan. Joulukuun 13. päivänä 2014 tuli voimaan uusi asetus
(EU) N:o 1169/2011, joka yhdistää yhdeksi säädökseksi kaksi direktiiviä eli elintarvikkeiden
merkinnöistä, esillepanosta ja mainonnasta annetun neuvoston direktiivin 2000/13/EY ja
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/EC sellaisena
kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2003/120/EY.
Tärkein uudistus oli, että tuottajat velvoitettiin ilmoittamaan pakkaamattomiin elintarvikkeisiin
sisältyvät allergisoivat aineet esimerkiksi ravintoloissa ja ruokaloissa, jalostamattoman lihan
alkuperä (tietyt muut lihatyypit kuin naudanliha, jonka alkuperämerkinnät olivat jo pakollisia)
sekä keinotekoiset elintarvikkeet, joissa esimerkiksi on käytetty kasviperäisiä aineksia juuston
tai lihan asemesta. Jalostettujen elintarvikkeiden ravintoarvotietoja koskevat erityissäännökset
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tulevat voimaan 13. joulukuuta 2016. Komission asetuksessa (EU) N:o 1337/2013 annetaan
soveltamisäännöt, joiden mukaisesti on (muutamin poikkeuksin) ilmoitettava kasvatus- ja
teurastuspaikka valmiiksi pakatun tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sian-, lampaan-, vuohen-
ja siipikarjan lihan osalta. Uusia sääntöjä on sovellettu 1. huhtikuuta 2015 lähtien.
2. Ravitsemus- ja terveysväitteet ja erityisruokavaliovalmisteet
Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 on säännöksiä elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja
terveysväitteistä. Direktiivillä 2009/39/EY luodaan kehys, johon sisältyvät yleiset säännöt
erityisravinnoksi tarkoitetuille elintarvikkeille, joita ovat esimerkiksi vauvoille ja pikkulapsille
tarkoitetut elintarvikkeet. Siinä asetetaan näiden elintarvikkeiden koostumusta, markkinointia
ja merkintöjä koskevia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa tuotteiden turvallisuus.
Kesäkuussa 2013 parlamentti hyväksyi uuden asetuksen (EU) N:o 609/2013, joka koskee
tietyille väestöryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita ja jossa ei enää käytetä yleisluokittelua
”ruokavaliovalmisteet” vaan säännöt koskevat imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja
ruokia, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita ja painonsäätelyyn
tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita. Säännökset tulevat voimaan heinäkuussa 2016.
E. Elintarvikelisäaineet ja aromiaineet
1. Elintarvikkeiden parannusaineita koskevat säädökset
Elintarvikelisäaineet ovat aineita, joita ei yleensä sellaisenaan käytetä elintarvikkeena ja
joita lisätään elintarvikkeisiin tietyssä tarkoituksessa. Niitä ovat esimerkiksi väri-, makeutus-
ja säilöntäaineet. Vuonna 2008 hyväksyttiin elintarvikkeiden lisäaineiden, entsyymien
ja aromiaineiden hyväksyntämenettelyä, käytön edellytyksiä ja merkintää koskeva uusi
lainsäädäntöpaketti (asetukset (EY) N:o 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 ja 1334/2008).
2. Ravintolisät ja vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen
Direktiivissä 2002/46/EY vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt ravintolisien merkintöjä
varten ja erityiset säännöt niiden vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksista. Asetuksessa
(EY) N:o 1925/2006 yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden antamat säännökset vitamiinien,
kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin.
F. Eläinten ja kasvien terveys
EU on antanut yleisiä säännöksiä muun muassa zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY), eläintaudeista ilmoittamisesta
(neuvoston direktiivi 82/894/ETY) sekä tiettyjen eläintautien torjumisesta (neuvoston
direktiivi 92/119/EY). Nykyinen virallisen valvonnan järjestämistä koskeva oikeudellinen
kehys perustuu asetukseen (EY) N:o 882/2004, joka koskee virallista valvontaa sen
varmistamiseksi, että rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia
koskevia sääntöjä noudatetaan.
Toukokuussa 2013 komissio esitti uuden säädöspaketin, johon sisältyy ehdotuksia eläinten
terveyden, kasvien terveyden, kasvien lisäysaineiston ja virallisen valvonnan alalta. Paketissa
sovellettu lähestymistapa terveyden suojeluun on aiempaa korostetummin riskiperusteinen,
ja tarkoituksena on tehostaa virallista valvontaa, jotta vältetään mahdollisimman pitkälti
elintarvikekriisit ja -petokset. EU:n uusi eläinterveyssäännöstö (asetus (EU) 2016/429
tarttuvista eläintaudeista) hyväksyttiin maaliskuussa 2016. Uuden kasvinterveysjärjestelmän
odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä, kun taas uusi virallista valvontaa
koskeva asetus on yhä neuvoteltavana.
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G. Rehuja ja rehujen merkintöjä koskeva lainsäädäntö
Asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetään rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista.
Heinäkuussa 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 767/2009, johon on koottu
suurin osa rehujen merkintöjä ja markkinoille saattamista koskevasta lainsäädännöstä.
Direktiivi 2002/32/EY koskee haitallisia aineita rehuissa, ja siinä vahvistetaan raskasmetallien
sallitut enimmäispitoisuudet ja kielletään saastuneen rehuaineksen laimentaminen.
Direktiivissä 2002/70/EY asetetaan rehujen dioksiinipitoisuuksien ja dioksiinin kaltaisten PCB-
yhdisteiden pitoisuuksien määrittämistä koskevia vaatimuksia. Eläinlääkkeitä (joita säädellään
erityisesti direktiivissä 2001/82/EY ja asetuksessa (EY) N:o 726/2004) samoin kuin lääkerehuja
(direktiivi 90/167/ETY) koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan parhaillaan uudelleen.
H. Uuselintarvikkeet
Asetuksessa (EY) N:o 258/97 säädetään, että uuselintarvikkeista eli elintarvikkeista, joiden
käyttö oli vähäistä ennen asetuksen voimaantuloa, on suoritettava vaarattomuuden arviointi,
ennen kuin ne saatetaan unionin markkinoille. Tämä asetus on sittemmin sisällytetty asetukseen
(EY) N:o 1852/2001. Vuonna 2008 komissio antoi ehdotuksen uuselintarvikkeita koskevan
lainsäädännön ajantasaistamiseksi, mutta uudet säännökset eivät ole tulleet voimaan, koska
parlamentti ja neuvosto eivät ole pystyneet sopimaan kloonatuista eläimistä peräisin olevien
elintarvikkeiden sääntelystä. Joulukuussa 2013 komissio antoi uuden ehdotuksen. Vuonna 2015
parlamentti ja neuvosto pääsivät lopulta sopimukseen ehdotuksesta, ja uusi asetus (EU)
2015/2283 tuli voimaan 31. joulukuuta 2015. Asetusta sovelletaan myös kloonatuista eläimistä
peräisin oleviin elintarvikkeisiin, kunnes niitä koskevat erityissäännöt tulevat voimaan. Tällaiset
elintarvikkeet on näin ollen merkittävä asianmukaisesti.
I. Muuntogeeniset organismit (GMO)
Muuntogeenisellä organismilla (GMO) tarkoitetaan ”ihmistä lukuun ottamatta organismia,
jonka perintöainesta on muutettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena
ja/tai luonnollisena rekombinaationa”. Muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta
levittämisestä ympäristöön annetussa direktiivissä 2001/18/EY säädetään näiden organismien
viljelystä ja kaupallistamisesta. Se muodostaa yhdessä asetusten (EY) N:o 1829/2003
ja 1830/2003 kanssa unionin tämän alan lainsäädäntökehyksen (mukaan lukien velvoite
merkitä elintarvikkeet, jotka on tehty muuntogeenisistä organismeista tai jotka sisältävät
niitä). Komissio lopetti vuodesta 1998 asti voimassa olleen uusia muuntogeenisiä
organismeja koskevan viljelykiellon, kun se myönsi maaliskuussa 2010 luvan Amflora-
perunan viljelemiseen. Tammikuussa 2015 hyväksyttiin uusi direktiivi (EU) 2015/412,
jolla muutettiin direktiiviä 2001/18/EY siten, että jäsenvaltiot voivat nyt rajoittaa omalla
alueellaan muuntogeenisiä organismeja sisältävien viljelykasvien viljelyä tai kieltää sen
kokonaan, vaikka se EU:n tasolla onkin sallittua. Säädös tuli alun perin käsittelyyn
vuonna 2010, mutta sen käsittely oli sen jälkeen pysähdyksissä neljän vuoden ajan
muuntogeenisiä organismeja vastustavien ja kannattavien jäsenvaltioiden erimielisyyksien
vuoksi. Huhtikuussa 2015 komissio ehdotti täydentävää lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus
muuttaa asetusta (EY) N:o 1829/2003 siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta
rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan.
Parlamentti hylkäsi ehdotuksen lokakuussa 2015 muun muassa, koska vaikutusten arviointia
ei ole tehty ja koska se piti ongelmallisena jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden
yhteensopivuutta sisämarkkinoiden ja Maailman kauppajärjestön sääntöjen kanssa sekä epäili
ehdotuksen toteuttamiskelpoisuutta. Neuvosto ei ole vielä virallisesti päättänyt asiasta.
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti perusti BSE- eli hullun lehmän taudin kriisin (1996) ja suu- ja
sorkkatautikriisin (2002) johdosta väliaikaiset tutkintavaliokunnat selvittämään, oliko unionin
lainsäädännön täytäntöönpanossa ilmennyt puutteita. Parlamentti on myös erityisen valppaasti
reagoinut kloonattujen eläinten ja nanomateriaalien kuluttajille aiheuttamiin terveysuhkiin.
Se kehotti toukokuussa 2016 antamassaan päätöslauselmassa[1] komissiota tekemään jo
aiemminkin pyytämiään[2] säädösehdotuksia, joissa erityisesti jalostetuissa elintarvikkeissa
ainesosana käytetyn lihan alkuperän ilmoittamisesta tehdään pakollista, jotta varmistetaan
laajempi avoimuus koko elintarvikeketjussa ja parannetaan unionin kuluttajien tiedonsaantia.
Näin voitaisiin myös palauttaa kuluttajien luottamus vuoden 2013 hevosenlihaskandaalin ja
muiden elintarvikepetosten jälkeen.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Euroopan parlamentin 12. toukokuuta 2016 annettu päätöslauselma tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai
lähtöpaikan pakollisesta ilmoittamisesta, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0225.
[2]Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2015 annettu päätöslauselma jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan
alkuperämaan merkinnästä, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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