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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

834/2014

om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i
livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 989/2007:

1 §

Syftet med förordningen

I denna förordning ingår bestämmelser om
märkning av förpackningar för färdigför-
packade livsmedel samt om livsmedelsinfor-
mation som på annat sätt tillhandahålls slut-
konsumenten i samband med försäljning eller
annan överlåtelse till den del övrig lagstift-
ning inte innehåller bestämmelser om dessa.

I denna förordning föreskrivs om tillhan-
dahållande av livsmedelsinformation om livs-
medel som inte är färdigförpackade och som
överlåts till slutkonsumenten till den del öv-
rig lagstiftning inte innehåller bestämmelser
om dessa.

2 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på alla livs-
medel som är avsedda för slutkonsumenter,
inklusive livsmedel som storhushåll levere-

rar, samt på livsmedel som är avsedda för
storhushåll om inte något annat föreskrivs
särskilt i denna förordning.

Denna förordning tillämpas på drycker
med en alkoholhalt på mer än 1,2 volympro-
cent till den del övrig lagstiftning inte inne-
håller bestämmelser om tillhandahållande av
obligatorisk information.

Denna förordning tillämpas på livsmedels-
företagare i alla steg i livsmedelskedjan där
deras verksamhet rör tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna.

På det ansvar som gäller att tillhandahålla
livsmedelsinformation tillämpas bestämmel-
serna i artikel 8 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om till-
handahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, och om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr
1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om
upphävande av kommissionens direktiv
87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG,
kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och
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2008/5/EG samt kommissionens förordning
(EG) nr 608/2004, nedan förordningen om
livsmedelsinformation.

På tillhandahållande av livsmedelsinforma-
tion i samband med distansförsäljning av fär-
digförpackade livsmedel tillämpas bestäm-
melserna i artikel 14 i förordningen om livs-
medelsinformation. På tillhandahållande av
livsmedelsinformation i samband med dis-
tansförsäljning av livsmedel som inte är fär-
digförpackade tillämpas bestämmelserna i
denna förordning.

3 §

Definitioner

I denna förordning tillämpas
1) definitionerna livsmedel, livsmedelsfö-

retagare och slutkonsument i artiklarna 2
samt 3.3 och 3.18 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 om all-
männa principer och krav för livsmedelslag-
stiftning, om inrättande av Europeiska myn-
digheten för livsmedelssäkerhet och om för-
faranden i frågor som gäller livsmedelssäker-
het, nedan allmänna livsmedelsförordningen
och

2) definitionerna livsmedelsinformation,
storhushåll, färdigförpackat livsmedel, etikett
och märkning i artikel 2.2 a, d, e, i och j i
förordningen om livsmedelsinformation.

I denna förordning avses med
1) livsmedlets överlåtelseplats den an-

mälda livsmedelslokal som avses i 13 § 1
mom. i livsmedelslagen (23/2006),

2) livsmedel som inte är färdigförpackat
ett livsmedel som i oförändrat skick tillhan-
dahålls slutkonsumenten och som konsumen-
ten själv förpackar, som förpackas på konsu-
mentens begäran på livsmedlets överlåtelse-
plats, som har färdigförpackats på livsmed-
lets överlåtelseplats för direkt försäljning el-
ler som serveras på livsmedlets överlåtelse-
plats där det är avsett att förtäras av
slutkonsumenten,

3) direkt försäljning förpackning och för-
säljning av ett livsmedel inom ett dygn,

4) livsmedelsparti ett antal försäljningsen-
heter av ett livsmedel som har tillverkats,
beretts eller förpackats under praktiskt taget
samma förhållanden, och

5) salt det saltekvivalenta innehåll som
beräknas med formeln salt = natrium x 2,5.

4 §

Språkkrav på obligatorisk
livsmedelsinformation

Den obligatoriska märkningen av förpack-
ningar för färdigförpackade livsmedel som
säljs eller överlåts på annat sätt i tvåspråkiga
kommuner ska vara på åtminstone finska och
svenska.

Den obligatoriska märkningen av förpack-
ningar för färdigförpackade livsmedel som
säljs eller överlåts på annat sätt i enspråkiga
kommuner ska vara åtminstone på det språk
som används i kommunen.

5 §

Livsmedelspartiets kod

Som kod för ett livsmedelsparti ska använ-
das en märkning som hjälper att identifiera
det parti som livsmedlet tillhör. Framför ko-
den ska fogas bokstaven ”L” om koden inte
annars klart kan skiljas från den övriga för-
packningsmärkningen.

I stället för den märkning som avses i 1
mom. kan man använda termer som anknyter
till hållbarhetstiden, till exempel ”bäst före”
och ett datum eller ”sista användningstid-
punkt” eller ”sista användningsdag” och ett
datum, förutsatt att man uppger åtminstone
dagen och månaden uttryckligen i denna ord-
ning.

Ett livsmedelsparti och koden för det ska
fastställas och anges av livsmedlets tillver-
kare, beredare, förpackare eller första försäl-
jare inom Europeiska unionen.

På portionsförpackningar för glass behöver
inte anges någon kod för livsmedelsparti.
Flerpack ska dock ha en märkning som hjäl-
per att identifiera partiet.

Om livsmedlet inte är förpackat, ska koden
för livsmedelspartiet och vid behov boksta-
ven ”L” anges på transportförpackningen,
transportkärlet eller transportlådan eller, om
sådana saknas, i de relevanta handelsdoku-
menten.
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6 §

Tillhandahållande av information till slut-
konsumenten om förekomsten av allergi- eller
intoleransframkallande ämnen och produkter

i livsmedel som inte är färdigförpackade

Slutkonsumenten ska tillhandahållas på
livsmedlets överlåtelseplats information om
alla de ingredienser i livsmedel som inte är
färdigförpackade som använts vid bered-
ningen av ett livsmedel och som fortfarande
finns med i det slutliga livsmedlet i någon
form och som enligt artikel 9.1 c i förord-
ningen om livsmedelsinformation är ett ämne
eller en produkt som kan framkalla allergi
eller intolerans. Ingredienserna ska anges
med en livsmedelsbeteckning så att det ämne
eller den produkt som nämns i bilaga II till
förordningen om livsmedelsinformation
framgår.

Den information som avses i mom. 1 behö-
ver inte anges om ett livsmedel av vars be-
teckning framgår det ämne eller den produkt
som nämns i bilaga II till förordningen om
livsmedelsinformation.

Den information som avses i 1 mom. ska
anges även då när man överlåter livsmedel i
samband med sådan verksamhet som avses i
13 § 6 mom. i livsmedelslagen.

7 §

Tillhandahållande av information till slut-
konsumenten om förekomsten av övriga äm-
nen och produkter än allergi- eller intole-
ransframkallande ämnen och produkter i
livsmedel som inte är färdigförpackade på

livsmedlets överlåtelseplats

Följande information om ett livsmedel som
inte är färdigförpackat ska tillhandahållas
slutkonsumenten på detaljhandelsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,
2) livsmedlets ingredienser på det sätt som

bestäms i förordningen om livsmedelsinfor-
mation eller på annat motsvarande tydligt
sätt,

3) ursprungsland eller härkomstplats på
det sätt som bestäms i förordningen om livs-
medelsinformation eller med stöd av den el-
ler i enlighet med annan lagstiftning, och

4) nödvändiga bruks- och förvaringsanvis-
ningar

Dessutom måste följande information om
ett livsmedel som inte är färdigförpackat till-
handahållas på detaljhandelsplatsen:

1) fett- och salthalten i ostar,
2) fett- och salthalten i korvar,
3) fett- och salthalten i övriga uppskurna

köttprodukter, och
4) salthalten i matbröd
Mängden salt och fett anges i viktprocent

vid tidpunkten för beredningen eller på det
sätt som bestäms om näringsvärdesdeklara-
tion i förordningen om livsmedelsinforma-
tion.

Den information som avses i 2 mom. behö-
ver inte anges om livsmedel som livsmedels-
företagare som tillverkar små mängder varor
levererar direkt till slutkonsumenter eller till
lokala detaljhandelsföretag som levererar di-
rekt till slutkonsumenter.

Följande information om ett livsmedel som
inte är färdigförpackat måste tillhandahållas
slutkonsumenten på serveringsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,
2) ursprungsland eller härkomstplats på

det sätt som bestäms i förordningen om livs-
medelsinformation eller med stöd av den el-
ler i enlighet med annan lagstiftning

8 §

Sätt på vilka information om livsmedel som
inte är färdigförpackade ska tillhandahållas

Den information om livsmedel som inte är
färdigförpackade som avses i 6 och 7 § ska
meddelas slutkonsumenten skriftligen på
livsmedlets överlåtelseplats i en broschyr el-
ler på en tavla som är tydlig och enkelt kan
observeras, eller på ett annat lika tydligt sätt.

Genom undantag från bestämmelserna i 1
mom. kan informationen anges muntligt un-
der förutsättning att

- man på livsmedlets överlåtelseplats, nära
livsmedel som inte är färdigförpackade, i en
broschyr eller på en tavla som är tydlig och
enkelt kan observeras eller på annat sätt med-
delar att informationen på begäran finns till-
gänglig hos personalen eller att informatio-
nen finns tillgänglig för konsumenten i skrift-
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ligt eller elektroniskt format innan ett inköps-
beslut fattas utan extra kostnader, och

- informationen i skriftligt eller elektro-
niskt format på livsmedlets överlåtelseplats är
lättillgänglig för personalen och tillsynsmyn-
digheterna

Den separata underrättelse som avses i 2
mom. om tillgänglig information om ämnen
och produkter som kan framkalla allergi och
intolerans krävs inte om

- konsumentens näringsmässiga specialbe-
hov på grund av allergi och intolerans på
förhand har utretts och noterats och livsmed-
len överlåts eller måltiderna serveras speciellt
till konsumenten på basis av denna informa-
tion, eller om

- livsmedlen överlåts i samband med sådan
verksamhet som avses i 13 § 6 mom. i livs-
medelslagen.

9 §

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2015. Dock kommer 7 § 2 och 3 mom. att
tillämpas först från den 13 december 2016.

Genom denna förordning upphävs
- handels- och industriministeriets förord-

ning om förpackningspåskrifter för livsmedel
(1084/2004) från den 13 december 2014; 5,
37 och 38 § samt 40 § 3—5 punkten i förord-
ningen tillämpas dock fram till den 1 april
2015 och 24 och 25 § i förordningen tilläm-
pas fram till den 13 december 2016, och

- jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om näringsvärdesdeklaration för livs-
medel (588/2009).

Helsingfors den 16 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Lagstiftningsråd Anne Haikonen
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