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Uppgifterna som skall ges på
förpackningen till vissa livsmedel
förnyades
Allmänt
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) (nedan JSMf 264/2012) om
krav i fråga om vissa livsmedel trädde i kraft 1.7.2012.
Övergångstiden för förordningen har förlängts fram till den 1 juli 2014 med JSM:s
förordning (308/2013). Samtidigt preciserades definitionen på grönsaksjuice och
grönsaksjuice som framställts av koncentrat. Produkterna i fråga omfattas inte av
tillämpningsområdet för rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande
produkter avsedda som livsmedel.
Genom förordningen upphävdes följande nationella produktspecifika författningar:
- Handels- och industriministeriets (HIM:s) beslut om hönsägg och andra fågelägg
(1331/1995)
- Handels- och industriministeriets beslut om kött och köttvaror (138/1996)
- Handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter
för korv (139/1996)
- Handels- och industriministeriets beslut om glass (4/1999)
- Handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter
(943/2004)
- Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar
(489/2006)
- Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matpotatis
(690/2006) och
- Handels- och industriministeriets förordning om ost (856/2007).
Behovet att upphäva författningarna i fråga berodde på att en del av innehållet i dem
hade föråldrats. Det var tvunget att tillåta att produkter som härstammar från en annan
medlemsstat släpps ut på den finska marknaden, även om de inte följer de nationella
produktspecifika författningarna. De finska livsmedelsföretagarna hamnade av den
orsaken i en ojämlik ställning i förhållande till livsmedelsföretagarna i andra
medlemsstater.
Produkter som uppfyller kraven i de upphävda författningarna får saluföras fram till den
1 juli 2014. De får säljas slut, om de tillverkats och förpackats före datumet i fråga.
I de upphävda författningarna ingick ändå vissa märkningskrav som inte harmoniserats i
EU-lagstiftningen och som det fortsättningsvis ansågs motiverat att hålla kvar i den
nationella lagstiftningen. Sådan särskild information, som skall ges om vissa livsmedel,
inkluderades i JSM:s förordning 264/2012. I fråga om märkningarna och påskrifterna på
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förpackningarna skall också beaktas att den information, som nämnts på annat håll i
lagstiftningen om märkningar och påskrifter på förpackningarna till livsmedel, såsom i
Europaparlamentets och rådets förordning 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna (nedan konsumentinformationsförordningen)
också skall ges.
Kraven i JSM:s förordning 264/2012 tillämpas inte på sådana livsmedel, som lagligen
har framställts och/eller saluförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i
Turkiet eller lagligen har framställts i en EFTA-stat som anslutit sig till EES-avtalet
(JSMf 264/2012, 1 §, 2 mom.).

Produktspecifika särskilda märkningskrav
Hönsägg och andra fågelägg
HIM:s beslut om hönsägg och andra fågelägg (1331/1995) upphävdes, eftersom
informationen i den ingår i följande gällande EU-författningar, i vilka man behandlar
kraven på kvaliteten på ägg, hanteringen av ägg och saluföringen av ägg och
saluhållningstiden för ägg:
- Rådets förordning (EG) nr 1234/2007om de gemensamma organisationerna av
marknaden
- Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008
- Förordningen (EG) nr 853/2004 om hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung.
Uppgifter som skall ges om oklassificerade hönsägg (2 §)
Oklassificerade hönsägg regleras av följande författningar: Rådets förordning (EG) nr
1234/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 589/2008, art. 34 jämte JSMf
264/2012, 2 §)
Enligt kommissionens förordning (EG) 589/2008 artikel 34, bilaga III är
saluhållningsregionerna för oklassificerade ägg som inte gått via ett packeri Lapplands
län, Uleåborgs län, landskapen Norra Karelen och Norra Savolax i Östra Finlands län
och Ålands län. Producenterna får sälja hönsägg de producerat inom
undantagsregionerna direkt till den lokala detaljhandeln.
Förpackningarna till oklassificerade hönsägg skall som JSM:s förordning 264/2012
säger vara försedda med följande särskilda märkningar: hållbarhetstiden (bäst före),
produktionsmetoden (t.ex. ”Ägg från frigående höns inomhus” eller ”Ägg från burhöns”
eller ”Ägg från utehöns”) och ordet ”oklassificerade”. produktionsmetoden skall anges
på det sätt som kommissionens förordning (EG) 589/2008 förutsätter.
När oklassificerade hönsägg säljs oförpackade skall i försäljningsplatsens omedelbara
närhet finnas följande uppgifter: livsmedlets namn, hållbarhetstiden (bäst före) och
produktionsmetoden på det sätt som krävs i förordning (EG) 589/2008 och ordet
”oklassificerade”.
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I övrigt skall i uppgifterna som ges i märkningarna på förpackningar och i samband med
försäljning i lösvikt till tillämpliga delar följas vad som det i den allmänna lagstiftningen
om märkningar på förpackningarna förutsätts att skall ges.
Uppgifter som skall ges om kött och köttprodukter
JSM:s förordning (264/2012) reglerar inte i detalj uppgifterna som skall ges om kött och
köttprodukter. Det centrala innehållet i HIM:s upphävda beslut (138/1996) om kött och
köttvaror ingår redan i följande gällande författningar:
- Förordning (EG) nr 853/2004 om hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung (identifieringsmärkning, definitionerna på kött, köttberedning,
köttprodukt och malet kött; definitionen på köttvara ströks)
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1367/2011) om livsmedelshygienen
i anmälda livsmedelslokaler (förordningen i fråga reglerar förvarings- och
försäljningstemperaturerna för kött, köttberedningar och köttprodukter,
framställningen av malet kött på ett detaljhandelsställe och framställningen av
malen lever).
- Kommissionens förordning (EG) nr 1162/2009 (Kraven på sammansättning
(fetthalten och förhållandet bindväv/köttprotein) och märkning av industriellt
framställt malet kött).
- Lagstiftningen om märkningar på förpackningarna till livsmedel (användningen av
gruppnamnet "kött" i ingrediensförteckningen). I framtiden ingår kraven i
konsumentinformationsförordningen.
Uppgifter som skall ges om korv (3 §)
HIM:s beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv (139/1996) upphävdes.
Samtidigt ströks kraven på sammansättningen hos korv och korv av klass A. Samtidigt
ströks också definitionen ”annan ingrediens som är jämförbar med kött” som onödig.
Nu skall korvens genomsnittliga fetthalt anges på alla korvar. Till övriga delar förblir
uppgifterna som skall ges om korv på förpackningarna så gott som oförändrade. I
huvudsak följs konsumentinformationsförordningen, också bl.a. beträffande uppgifterna
som kompletterar livsmedlets namn (bilaga VI) och beträffande identifieringsmärkningen
följs förordning (EG) nr 853/2004, art. 5, bilaga II.
Märkningar som förpackningar till korv skall vara försedda med:
- Kött är traditionellt en väsentlig ingrediens i korv och av kravet på att
ingrediensen skall understrykas följer att mängden kött som använts i korven
”kötthalten” skall anges i viktprocent av det färdiga livsmedlet.
- I fråga om köttet, det mekaniskt urbenade köttet och organen och annat liknande
skall också djurslaget anges.
- Ingredienserna som använts i korven anges med sina egna namn i
ingrediensförteckningen.
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- Om den väsentliga ingrediensen i korven, köttet, ersätts med någon annan
ingrediens, skall detta anges i samband med produktens namn, såsom blodkorv,
grynkorv etc.
- Korvens fetthalt skall anges i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller på det
sätt som särskilt bestämts om näringsvärdesdeklarationer.
- Bruksanvisningarna, t.ex. om korven säljs som rå, skall anges på det sätt som
lagstiftningen om märkningar på förpackningarna föreskriver.
- Korvens salthalt och vid behov märkningen kraftigt saltad skall fortsättningsvis
anges såsom den nationella lagstiftningen om märkningar på förpackningarna
(Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för
livsmedel 1084/2004, § 24 ja § 25) föreskriver.
Uppgifter som skall ges om matpotatis (4 §)
I och med att den nationella förordningen om matpotatis (690/2006) upphävdes stryks
kravet att klassificera matpotatisen i klass I och II. Eftersom grunderna för
klassificeringen av potatisen ströks, är det vilseledande att sälja potatis med ett
kvalitetsklasspåstående. Matpotatisen som saluhålls skall fortsättningsvis vara duglig
som livsmedel och således uppfylla minimikraven. Matpotatisar skall vara sortrena,
friska, hela och fasta och de får inte ha främmande lukt eller smak. Potatisar som till sin
kvalitet är odugliga som matpotatis är till exempel djupt grönaktiga eller köldskadade
potatisar. För potatis gäller samma krav på märkningarna på förpackningarna som för
andra livsmedel också. Utöver de allmänna märkningarna och påskrifterna skall för
förpackad matpotatis anges:
- sorten
- förpackningsdatumet och förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstiden.
Vid försäljning i lösvikt skall potatisens sort anges.
Uppgifter som skall ges om stenmurklor (5 §)
Också efter att den nationella förordningen om matsvamp (489/2006) upphävts får
stenmurklor saluhållas. På förpackningarna till stenmurklor avsedda för försäljning eller i
samband med försäljning av stenmurklor i lösvikt skall finnas varningar och anvisningar
om hur murklorna skall behandlas.
I och med att förordningen om matsvamp upphävdes blir den
handelssvampsförteckning som Evira upprätthåller en riktgivande förteckning över
handelsdugliga svampar. Enligt livsmedelslagen (23/2006) svarar livsmedelsföretagaren
för att han saluhåller enbart säkra livsmedel.
Uppgifter som skall ges om ostar, smältostar och ostprodukter (7 §)
Benämningen ost kan användas endast om en sådan produkt, i vilken ingen ingrediens
delvis eller helt ersätter någon ingrediens i mjölken (Rådets förordning (EG) nr
1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna
och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter).
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Även om HIM:s förordning om ost (856/2007) upphävdes, har man fortsättningsvis
ansett det motiverat att definiera ost, smältost och ostprodukt i nationell lagstiftning. I
JSM:s förordning 264/2012 har däremot inte inkluderats några i Finland vedertagna
benämningar på ostar och ostprodukter, såsom emmentalerost, gryereost, edamerost,
goudaost, minigoudaost, blåmögelost, camembertost, cheddarost, tilsitost, portsalutost,
romadurost, brieost, finsk gräddost, färskost, äggost, brödost, grynost, mjölkkvarg och
gräddkvarg. I EU-lagstiftningen ingår nämligen inga bestämmelser om ostars
sammansättning eller produktnamn. Detaljerade bestämmelser om olika ostars
sammansättning och produktnamn har i regel inkluderats i Codex-standarderna eller
Internationella Mejeriförbundets (IDF) standarder. De vedertagna namnen på ostar och
ostprodukter kan framöver fortsättningsvis användas under förutsättning att namnen
inte är vilseledande.
Förpackningen till ost, smältost och ostprodukter skall vara försedd med följande
uppgifter:
- produktens genomsnittliga fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller
angiven på det sätt som särskilt bestämts om näringsvärdesdeklarationer
- mjölkens ursprung i samband med livsmedlet namn (om något annat än komjölk
använts).
Då produkterna i fråga säljs oförpackade skall utöver de två ovan nämnda uppgifterna
också anges livsmedlets namn.
I märkningarna på förpackningen till ost, smältost och ostprodukter skall också beaktas
vad som förutsätts anges i den allmänna lagstiftningen om märkningar på
förpackningarna.
Uppgifter som skall ges om glass
HIMf om glass (4/1999) upphävdes. I EU-lagstiftningen ingår inga krav på glass.
I märkningarna på förpackningen till färdigt förpackad glass (och också glassmix) och i
annan information som ges i samband med försäljningen följs de allmänna kraven på
märkningarna på förpackningar. Glass förvaras i frystemperatur. Mängden innehåll i
glass anges fortsättningsvis i viktenheter.
Uppgifter som skall ges om saft (9 §)
I och med att den nationella författningen om saft (943/2004) upphävdes ströks
minimikravet på saftens juicehalt (i definitionen på saft 35 %). I märkningarna på
förpackningen skall fortsättningsvis anges:
- juicehalten i saften
- saftens utspädningsanvisning vid behov
- de frukter eller grönsaker som har använts vid framställning av saften eller
grönsaksjuicen i anslutning till produktnamnet (med undantag för de som
framställts av tre eller flera frukt- eller grönsaksslag)
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- vid behov omnämnandet "framställd av koncentrat" eller "framställd delvis av
koncentrat". Uppgiften skall finnas i anslutning till produktnamnet eller befinna sig
i samma synfält som produktnamnet.
I märkningarna på förpackningen till saft skall också beaktas vad som förutsätts anges i
8 och 9 § i JSM:s förordning (264/2012) och på annat håll i lagstiftningen om
märkningar på förpackningarna.

