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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä luettelee ihmisravinnoksi tarkoitettujen pastavalmisteiden valmistamista 
koskevat Italian ja yhteisön säädökset. Hän esittää käytännön esimerkin avulla, että lähes 
identtisiin tuotteisiin sovelletaan eri säädöksiä. Hän viittaa sääntelyn parantamista koskeviin 
aloitteisiin ja pyytää säädösten laadun parantamista sekä niiden yksinkertaistamista ja 
rajoittamista. Lisäksi vetoomuksen esittäjä valittaa pastavalmisteiden raaka-aineiden (jauhot) 
hintojen noususta ja väittää, että jotkin supermarketketjut myyvät pastavalmisteita alihintaan. 
Hän epäilee näitä ketjuja kilpailua vääristävistä käytänteistä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä pyytää selvennyksiä jauhojen ja pastan valmistusta ja markkinointia 
koskevan Italian lainsäädännön tulkinnasta (9. helmikuuta 2001 annettu tasavallan presidentin 
asetus nro 187 asetuksesta, jolla muutetaan säännöksiä ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
jauhojen ja pastan valmistuksesta). Selvennyspyyntö koskee ennen kaikkea sitä, mitä 
tarkoitetaan "pastalla, joka on valmistettu muiden kuin tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti" (katso italialaisen asetuksen 12 artikla), sekä määritelmän 
vuorovaikutusta EU:n säädösten kanssa, jotka koskevat vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
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eräiden muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin1 sekä erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita2.

On tärkeää muistaa, ettei jauhojen ja pastan valmistuksesta ja markkinoinnista ole annettu 
erityisiä yhteisön sääntöjä. Siksi Italialla, aivan kuten kaikilla muillakin jäsenvaltioilla, on 
oikeus säilyttää tai ottaa käyttöön tätä asiaa koskevaa lainsäädäntöä, kunhan se ei riko EY:n 
perustamissopimusta ja olemassa olevaa yhteisön lainsäädäntöä, kuten sääntöjä, jotka 
koskevat elintarvikkeiden merkitsemistä, vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä, 
erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita jne.

Edellä mainitusta italialaisesta asetuksesta on ilmoitettu asianmukaisesti direktiivin 98/34/EY 
nojalla luonnosvaiheessa komissiolle ja muille jäsenvaltioille, koska tällainen ilmoitus on 
annettava kaikista kansallisista sitovista säädöksistä, joissa säädetään teknisistä eritelmistä, 
paitsi silloin, kun säädöksellä siirretään EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Komissio ei vastustanut asetuksen hyväksymistä, sillä se vaikutti olevan EY:n 
perustamissopimuksen ja yhteisön lainsäädännön mukainen. 

On myös tärkeää huomauttaa, ettei komissiolla ole toimivaltaa esittää tulkintoja tai arvioida 
kansallisten säädöksen laillisuutta sellaisenaan, vaan ainoastaan tapauksissa, joissa on 
kyseenalaista, onko säädös yhteisön lainsäädännön mukainen. 

Italian pastalainsäädännön ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevan EU:n lainsäädännön 
välisestä vuorovaikutuksesta todettakoon, että asetuksella (EY) N:o 1925/2006 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin, myös pastaan. Sillä otetaan 
erityisesti käyttöön vitamiinien ja kivennäisaineiden yhtenäistetty luettelo. Vain luettelossa 
mainittujen aineiden lisääminen on sallittu. Yksi näistä aineista on foolihappo. Lisäksi 
jäsenvaltioille on annettu tilaisuus ottaa käyttöön ilmoitusmenettely niiden alueella 
markkinoitujen tuotteiden tehokkaan valvonnan edistämiseksi. Ilmoitus on tehtävä, kun tuote 
tuodaan markkinoille, ja ilmoituksessa on esitettävä tuote-etiketin malli.

Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa eivätkä kieltää sellaisten elintarvikkeiden kauppaa, jotka ovat 
tämän asetuksen tai sen täytäntöönpanemiseksi hyväksyttyjen yhteisön säädösten mukaisia, 
soveltamalla yhdenmukaistamattomia kansallisia säännöksiä vitamiinien ja elintarvikkeiden 
lisäämisestä elintarvikkeisiin.

Mitä tulee kysymykseen siitä, voidaanko vitamiineilla tai mineraaleilla täydennettyä pastaa 
pitää erityisravinnoksi tarkoitettuna elintarvikkeena (erityisruokavalioon kuuluvana 
elintarvikkeena), on huomattava, että elintarvikkeita, jotka tyydyttävät tietyn väestöryhmän 
erityistarpeen ja ovat selvästi erotettavissa tavalliseen kulutukseen tarkoitetuista 
elintarvikkeista, voidaan markkinoida erityisruokavalioon kuuluvina elintarvikkeina.

Lopuksi vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia painottamaan voimakkaammin 
lainsäädännön ja sääntelyn parantamista koskevia EU:n aloitteita, jotta ne voisivat vaikuttaa 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20. joulukuuta 2006 (EUVL L 404, 
30.12.2006, s. 26).
2 Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, 3. toukokuuta 1989 (EYVL L 187, 30.6.1989, s. 27).
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myönteisesti Italian lainsäädäntöön yksinkertaistamalla sitä ja parantamalla sen laatua.

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden, sääntely-ympäristön yksinkertaistamista koskevan 
strategian, jossa kehitetään menetelmiä yhteisön säännöstön nykyaikaistamiseksi. 
Elintarvikelainsäädännön alalla komissio hyväksyi muun muassa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta 
kuluttajille1. Ehdotuksella nykyaikaistetaan, yksinkertaistetaan ja selvennetään nykyisiä 
elintarvikkeiden merkitsemistä koskevia vaatimuksia uudistamalla erilaisia monialaisia 
merkintävaatimuksia (ravintoarvomerkintöjä koskevat säännöt yhdistetään elintarvikkeiden 
merkitsemistä koskeviin säännöksiin). Asetuksen käyttö oikeudellisena välineenä tukee 
yksinkertaistamistavoitetta, koska sen avulla taataan, että kaikkien toimijoiden on 
noudatettava samanaikaisesti samoja sääntöjä. 

Direktiivin 2000/13/EY ja elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun 
direktiivin 90/496/ETY yhdistäminen yhdeksi säädökseksi yksinkertaistaa sääntelykehystä. 
Lisäksi ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädännön rakennetta (2000/13/EY) laatimalla 
uudelleen ja korvaamalla ne säännökset, jotka on jo otettu käyttöön voimassa olevan 
elintarvikkeiden merkinnöistä annetun laaja-alaisen lainsäädännön perusteella. Koska 
ehdotuksessa puututaan tiettyihin menettelytapoja koskeviin erityiskysymyksiin, sillä 
helpotetaan huomattavasti sääntöjen noudattamista ja selvennetään asioita sidosryhmien 
kannalta.

Ehdotus on sisällytetty yhteisön säännöstön ajantasaistamista ja yksinkertaistamista 
koskevaan komission jatkuvaan ohjelmaan sekä sen työ- ja lainsäädäntöohjelmaan 
viitenumerolla 2006/SANCO/0012.

Vetoomuksen esittäjä viittaa vetoomuksessaan elintarvikkeiden toimitusketjun mahdollisiin 
toimintahäiriöihin. Komissio haluaa muistuttaa tältä osin, että se toi esiin huolensa 
elintarvikkeiden tukku- ja vähittäismyyntihintojen viimeaikaisesta noususta toukokuussa 2008 
hyväksymässään tiedonannossa "Nousevien elintarvikehintojen haasteeseen vastaaminen: 
suunta EU:n toimille"3. Tiedonannossa komissio esitti useita aloitteita ruoan hinnannousun 
vaikutusten lieventämiseksi EU:ssa. Yksi näistä aloitteista koski elintarvikeketjun toimintaa 
selvittävän työryhmän perustamista. Ryhmän tarkoituksena on selvittää muun muassa 
elintarvikealan vähittäiskaupan ja jakeluportaan keskittymistä ja markkinoiden 
segmentoitumista EU:ssa. Työryhmä laati tilanteesta ensimmäisen kertomuksensa, joka 
sisällytettiin osaksi toista, joulukuussa 2008 hyväksyttyä tiedonantoa nimeltä 
"Elintarvikkeiden hinnat Euroopassa"4. Tässä viimeisimmässä tiedonannossa ehdotettiin 
etenemissuunnitelmaa elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi. Etenemissuunnitelmaan 
kuuluu viidenlaisia toimenpiteitä:

(i) Edistetään elintarvikeketjun kilpailukykyä.

                                               
1 KOM(2008)0040 lopullinen.
2 Komission valmisteluasiakirja: "Kolmas välikertomus sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategian 
edistymisestä" – KOM(2009)0017.
3 KOM(2008)0321 lopullinen.
4 KOM(2008)0821.
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(ii) Varmistetaan, että kilpailu- ja kuluttajansuojasääntöjä sovelletaan tiukasti ja 
johdonmukaisesti elintarviketarjonnan markkinoilla.

(iii)Tarkastellaan sääntelyä, joka on havaittu mahdollisesti ongelmalliseksi 
elintarvikeketjun toiminnan kannalta.

(iv)Parannetaan kuluttajille, viranomaisille ja markkinatoimijoille suunnattua 
tiedotusta seuraamalla koko ajan Euroopan tasolla elintarvikkeiden hintoja.

(v) Tarkastellaan toimenpiteitä, joilla ehkäistään maataloushyödykkeiden 
markkinoilla toimivia kaupallisia toimijoita haittaavaa keinottelua.

Kilpailusääntöjen soveltamisesta elintarvikealalla todettakoon, että kilpailukykyiset markkinat 
ovat kuluttajille paras tae siitä, että elintarvikkeiden hinnat pysyvät mahdollisimman 
alhaisina, sekä parhaasta mahdollisesta valikoimasta. Siksi on luonnollisesti tärkeää 
tarkastella kaikkia näihin markkinoihin vaikuttavia tekijöitä ja pitää tarkasti silmällä kaikkia 
keskittymiä ja kaikenlaisia kilpailunvastaisia toimia, jotka saattavat vääristää 
vähittäismarkkinoita ja olla siten haitaksi kuluttajille. Mikäli kilpailusääntöjä voidaan todistaa 
rikotun tavalla, johon EU:n pitäisi puuttua, komissio tutkii asian huolella ja päättää, ryhtyykö 
se toimiin. Myös kansalliset kilpailuviranomaiset voivat torjua tietyillä kansallisilla 
markkinoilla kilpailunvastaisia käytäntöjä, jotka rikkoisivat yhteisön kilpailusääntöjä. 
Esimerkiksi helmikuussa 2009 Italian kilpailuviranomainen määräsi sakkoja 
pastanvalmistajille ja alan järjestöille siitä, että ne olivat tehneet kilpailua rajoittavia 
sopimuksia korottaakseen kuivapastatuotteiden hintoja.

Lisäksi vähittäismyyntisektorin toimintaa ohjataan muilla menettelytavoilla ja säännöillä 
(kuten kuluttajansuojasäännöillä ja reilun kaupan käytännöillä), jotka saattavat soveltua 
paremmin erilaisten esiin nousevien ongelmien ratkaisemiseen.

Komissio toivoo, että näistä selvennyksistä sekä ennen kaikkea sääntelykehyksen 
yksinkertaistamiseen tähtäävästä käynnissä olevasta työstä on vetoomuksen esittäjälle apua.


