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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa elintarvikkeiden alkuperää koskevien tietojen merkitystä kuluttajille; pitää siksi 
myönteisinä komission tulevia täytäntöönpanosäädöksiä elintarvikkeiden kaikkien 
ainesosien alkuperän vapaaehtoisesta merkitsemisestä; kehottaa elintarvikealan toimijoita 
olemaan asiassa aloitteellisia luomalla tehokkaita jäljitettävyysjärjestelmiä ja tarjoamalla 
tarkkaa tietoa tuotteistaan avoimuuden varmistamiseksi;

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden alkuperämerkintää koskevaa komission tulevaa 
täytäntöönpanosäädöstä sekä elintarvikkeiden ainesosana käytettävän lihan 
alkuperämerkintää koskevaa vaikutustenarviointia; korostaa selkeiden ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen merkitystä ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan ne 
täytäntöön nopeasti ja johdonmukaisesti kaikkialla EU:ssa; on kuitenkin huolissaan siitä, 
että lainsäädännön lisääminen tällä alalla voi olla haitaksi kilpailulle, rajoittaa 
markkinoille pääsyä tai johtaa kuluttajien ja pk-yritysten kustannusten nousuun;

3. korostaa tarvetta palauttaa kuluttajien luottamus elintarvikkeiden sisämarkkinoihin; toteaa, 
että asiassa voidaan edetä ennemminkin itsesääntelyn sekä paremman ja avoimen 
lainsäädännön ja sen tehokkaan täytäntöönpanon avulla kuin lainsäädäntöä lisäämällä;

4. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yksittäisten jäsenvaltioiden terveysviranomaisten 
välistä koordinointia, koska riittämätön tietojenvaihto avaa usein tien epärehellisille 
toimijoille toimitusketjussa;

5. katsoo, että yleisessä elintarvikelainsäädännössä oleva viittaus petollisiin käytäntöihin1 on 
puutteellinen ja siinä jätetään huomiotta petokset, jotka eivät vaaranna 
elintarviketurvallisuutta tai kansanterveyttä; kehottaa komissiota luomaan petokselle 
määritelmän, johon sisältyvät myös taloudellisen hyödyn tavoittelu sekä petolliset 
tarkoitusperät;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävät resurssit hyvin varustetun ja koulutetun 
henkilöstön suorittamia riippumattomia ja ennalta ilmoittamattomia virallisia tarkastuksia 
varten; korostaa, että tehokkaita valvontatoimia ja tarkastuksia olisi suoritettava siten, että 
ei aiheuteta tarpeetonta hallinnollista rasitetta pk-yrityksille;

7. pitää myönteisenä, että virallista valvontaa koskevassa komission arvioinnissa esitetään 
taloudellinen peruste sille, miksi petoksiin ei kannata ryhtyä; korostaa kuitenkin, että 
seuraamukset elintarvikealalla ovat nykyisellään riittämättömiä petosten torjumiseksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ankarampia, oikeasuhteisia 
ja varoittavampia seuraamuksia;

                                               
1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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8. on huolissaan siitä, että petostapaukset johtavat vain harvoin oikeudellisiin toimiin; 
korostaa, että näitä tutkimuksia olisi priorisoitava paremmin ja parannettava kaikkien 
asiaankuuluvien viranomaisten (esimerkiksi elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston ja 
OLAF sekä tulli- ja lainvalvontaviranomaiset) sekä elintarvikealan toimijoiden välistä 
yhteistyötä erityisesti, kun on kyse rajat ylittävistä petoksista; korostaa, että 
petostentorjuntavalmiuksia, kuten tietoteknisten välineiden käyttöön ja tiedonkeruuseen 
liittyviä valmiuksia, on lisättävä ja tarjottava riittävät voimavarat elintarvike- ja 
eläinlääkintäviranomaisille; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan erikoistuneiden 
rikoksentorjuntayksiköiden perustamista ja toimimaan pikemmin ennaltaehkäisevästi kuin 
jälkeenpäin varmistettaessa, että kattava valvonta ja tehokkaita toimenpiteitä pannaan 
täytäntöön elintarvikepetosten torjumiseksi.
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