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LAUSUNTOPYYNTÖ
17.1.2014

Dnro 34/13/2014

Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Asetuksella säädetään pakollisten elintarviketietojen kielivaatimuksista sekä elintarvike-erän tunnuksen esittämisestä. Lisäksi asetuksella säädetään pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikkeen luovutuspaikassa (vähittäismyyntipaikka tai tarjoilupaikka) annettavista tiedoista. Asetuksella säädetään
myös elintarvikkeen ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi. Kun asetusta aletaan soveltaa, elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja ravintoarvomerkintöjä koskevat aiemmat kansalliset säädökset (KTMa 1084/2004 ja MMMa 588/2009) kumotaan.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.3.2014 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf tallennusmuodossa.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen (p. 02951 62438), sähköposti:
anne.haikonen@mm.fi.

Osastopäällikkö

Heimo Hanhilahti

Lainsäädäntöneuvos

Anne Haikonen

LIITTEET: Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta
Muistio 8.1.2014
Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös verkkosivustolta:
MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors)

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

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

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

▴ tel. +358 295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202
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JAKELU
sosiaali- ja terveysministeriö
oikeusministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
maa- ja metsätalousministeriö/LVO
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Tulli / tullilaboratorio
Pääesikunta, logistiikkaosasto
Aluehallintovirastot
Suomen Kuntaliitto
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristöterveysyksikkö
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys, elintarvikevalvonta
Suomen Kuluttajaliitto ry
Sydänliitto ry
Allergia- ja astmaliitto ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Päivittäistavarakauppa ry
Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö ry
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MARA ry
Ammattikeittiöosaajat ry
Kuntaruokailun asiantuntijat ry
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry
Kunnallinen ympäristö- ja terveydenhoitoyhdistys ry
Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.

