PRACTICE ABSTRACT

ClearFarm-hanke ja EU:n elintarvikemerkintöjä koskeva
lainsäädäntö

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetussa
EU:n asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 säädetään
merkintäjärjestelmästä, johon sisältyy luettelo
merkinnöistä, jotka on sisällytettävä kuhunkin
elintarvikkeen pakkausmerkintään (nimi, ainesosaluettelo,
luettelo allergeeneista jne.).
Näiden pakollisten tietojen lisäksi 36 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta sisällyttää merkintöihin vapaaehtoisesti
lisätietoja: tällöin tiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan,
ne eivät saa olla moniselitteisiä tai sekoittavia ja niiden
on tarvittaessa perustuttava ”asiaankuuluviin tieteellisiin
tietoihin”.
Epäyhtenäiset merkintäjärjestelmät
Viittaus eläinten hyvinvointiin on pakkausmerkinnöissä
vain vapaaehtoisen kanavan kautta (koska tämä parametri
ei sisälly pakollisiksi ilmoitettuihin ilmoituksiin).
Tämä on johtanut siihen, että eri jäsenvaltioissa on
kehitetty erilaisia eläinten hyvinvointia koskevia
merkintäjärjestelmiä, jotka perustuvat erilaisiin kriteereihin,
jotka ovat useimmiten kuluttajille tuntemattomia ja joilla
on usein harhaanjohtava vaikutus kuluttajiin.
ClearFarm-hanke perustuu sellaisen ohjelmistoalustan
kehittämiseen, joka pystyy keräämään tietoja
erityyppisiltä antureilta, yhdistämään ne ja
ekstrapoloimaan eläinten hyvinvointia
koskevat tiedot tuottajien ja kuluttajien
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Seuraa meitä osoitteessa:

saataville (syöttämällä tiedot etikettiin) ja auttamaan
heitä päätöksenteossaan.
Hankkeessa luodaan siis digitaalinen järjestelmä,
joka perustuu täsmäkotieläintuotantoteknologiaan
ja jonka avulla voidaan paitsi valvoa kunkin eläimen
hyvinvointia myös jatkuvasti ja reaaliaikaisesti tarkistaa,
että toimitusketju noudattaa voimassa olevia säännöksiä,
mikä vahvistaa loppukuluttajan luottamusta. Siksi kaikki
perustuu objektiivisiin ja tieteellisiin analyysimenetelmiin
eli ilmaisimiin (IoT [Internet of Things] -anturit, optiset
lukijat, NFC [Near-Field Communication] -laitteet jne.),
jotka perustuvat eläinpohjaisiin mittauksiin (ABM) kuten käyttäytymiseen, fysiologisiin, patologisiin ja
tuotantoparametreihin - jotka päivitetään jatkuvasti
uusimman tieteellisen näytön perusteella.
Uusimpien täsmäkotieläintuotantotekniikoiden käyttö
antaa järjestelmälle ehdottoman luotettavuuden,
läpinäkyvyyden ja välittömyyden, mikä vähentää
huomattavasti kuluttajien harhaanjohtamisen ja
sekaannuksen mahdollisuutta sekä mahdollisesti
harhaanjohtavien tietojen antamisen riskiä.
ClearFarm-järjestelmä ei siis ole ainoastaan täysin
elintarvikkeiden vapaaehtoisia merkintöjä koskevien
eurooppalaisten säännösten mukainen, vaan se
pystyy myös tuottamaan lisäarvoa eurooppalaiselle
maatalouselintarvikeviestinnälle ja tarjoamaan kuluttajille
olennaisia tietoja, jotka ohjaavat heitä tekemään tietoon
perustuvia kulutusvalintoja.
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