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Laki
elintarvikelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 24 kohta, 30 §:n 11 kohta sekä

47 ja 48 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 24 kohta laissa 295/2015, 30 §:n 11 kohta

laissa 503/2014 ja 48 § osaksi laissa 1495/2009, sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 352/2011, 365/2013,

881/2014 ja 295/2015, uusi 25 ja 26 kohta sekä 30 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa
352/2011, 365/2013 ja 503/2014, uusi 12 kohta seuraavasti:

3 §

Euroopan unionin lainsäädäntö

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan unionin säädösten ja niiden nojalla annettujen säädösten täytäntöönpanoon
siltä osin kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä muualla laissa:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
24) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden mer-

kinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 834/2007;

25) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission di-
rektiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin
1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission di-
rektiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 ku-
moamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011,
jäljempänä elintarviketietoasetus;

26) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituk-
siin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeis-
ta ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY,
2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY
sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 104/2016
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30 §

Keskusviranomainen

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallises-
ti elintarvikevalvontaa siten kuin tässä laissa säädetään sekä sen lisäksi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
11) valvoo trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten

täyttymistä niissä alkutuotantopaikoissa ja alkutuotantopaikkojen ryhmissä, joiden Elin-
tarviketurvallisuusvirasto on tunnustanut täyttävän kyseiset vaatimukset;

12) toimii sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita
koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä annetun komission delegoidun
asetuksen (EU) 2015/18293 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuna kansallise-
na viranomaisena arvioitaessa markkinointimateriaalissa käytettyjen terveysväitteiden
lainmukaisuutta.

47 §

Valtakunnallinen valvontaohjelma

Elintarviketurvallisuusviraston tulee laatia elintarvikevalvonnan ohjaamiseksi ja yh-
teensovittamiseksi valtakunnallinen valvontaohjelma osana valvonta-asetuksen mukaista
koko elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa.

Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvittaessa. Valvontaohjelmassa tulee ottaa huomioon
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut ympäristöter-
veydenhuollon yhteiset tavoitteet.

48 §

Valvontasuunnitelmat

Kunnan tulee laatia säännöllistä elintarvikevalvontaa koskeva kunnan valvontasuunni-
telma siten, että valvonnassa otetaan huomioon toiminnan riskit siten kuin 6 a §:ssä sää-
detään ja että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee
terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. 

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjel-
ma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa.

Elintarviketurvallisuusviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Tul-
lin, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä puolustusvoi-
mien on laadittava vastuullaan olevaa elintarvikevalvontaa koskevat valvontasuunnitel-
mat, joihin sovelletaan, mitä edellä 1 momentissa säädetään kunnan valvontasuunnitel-
masta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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