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Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Aihe: Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen 

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio toimitti 
parlamentille ja neuvostolle 20. toukokuuta 2015 kaksi kertomusta, joista toisessa arvioitiin 
alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollisen ilmoittamisen mahdollisuutta maidon, maitotuotteissa 
ainesosana käytettävän maidon sekä muiden lihalajien kuin naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja 
siipikarjanlihan kohdalla (COM(2015)0205) ja toisessa arvioitiin alkuperämaan tai lähtöpaikan 
pakollisen ilmoittamisen mahdollisuutta jalostamattomien elintarvikkeiden, yhdestä ainesosasta 
koostuvien tuotteiden sekä yli 50 prosenttia elintarvikkeesta muodostavien ainesosien kohdalla 
(COM(2015)0204). Milloin komissio aikoo esitellä näiden kertomusten tulokset ja keskustella niistä 
parlamentin kanssa? 

Vuoden 2013 Eurobarometri-tutkimuksen1 mukaan 84 prosenttia kuluttajista pitää maidon alkuperän 
ilmoittamista välttämättömänä, myytiinpä maito sitten sellaisenaan tai jonkin maitotuotteen 
ainesosana. Mitä lihajalosteisiin tulee, 17. joulukuuta 2013 annetun komission kertomuksen2 mukaan 
90 prosenttia kuluttajista haluaa tietää jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperän. 

Tästä huolimatta komissio päätyy kertomuksessaan maidosta ja maitotuotteissa ainesosana 
käytettävästä maidosta siihen, että – ottaen huomioon erityisesti näiden tuotteiden pakollisen 
alkuperämaamerkinnän taloudelliset vaikutukset elintarvikealan toimijoihin – nykytilanteen 
säilyttäminen eli vapaaehtoinen merkitseminen voisi olla sopivin ratkaisu näiden tuotteiden kohdalla. 
Lihajalosteista komissio ei ole vielä esittänyt lainsäädäntöehdotusta. 

Maidosta sekä muista lihalajeista kuin naudan sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjanlihasta tehdyn 
kertomuksen liitteenä olevan tutkimuksen mukaan maidon ja maitotuotteissa ainesosana käytettävän 
maidon pakollisen alkuperämerkinnän kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä monimutkaisempi 
tuotantoprosessi on. Komissio ei päätelmissään kuitenkaan erottele vähän ja pitkälle jalostettuja 
tuotteita toisistaan, koska voimassa oleva elintarvikelaki tekee eron vain jalostettujen ja 
jalostamattomien elintarvikkeiden välille. Onko komissio määritellyt, mitä ’vähän jalostetuilla’ 
elintarvikkeilla tarkoitetaan, erityisesti maito- ja lihatuotteiden kohdalla? Alkuperämerkintöjen 
kustannusten arvioidaan olevan huomattavasti pienemmät, jos merkintöjä käytetään vain maidossa ja 
vähän jalostetuissa maitotuotteissa, kuten juustossa ja kermassa, sekä tietyissä vähän jalostetuissa 
lihavalmisteissa, kuten makkarassa ja pekonissa. Voiko komissio näin ollen harkita rajoittavansa 
alkuperämaan pakollisen ilmoittamisen sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa kuluttajien etu on oikeassa 
suhteessa aiheutuviin kustannuksiin, kuten maitoon sekä vähän jalostettuihin lihavalmisteisiin? 
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1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_fr.htm. 
2  COM(2013)0755, s. 7. 


