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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vaatii pakollisia sääntöjä merkinnöistä, joista käyvät ilmi 
elintarvikkeiden lähtömaa ja alkuperä, ja ilmaisee huolensa siitä, että elintarvikkeiden 
pakkauksissa ei usein ole mitään tietoa valmistusaineiden alkuperästä. Esimerkiksi 
säilykehedelmiin käytettävien hedelmien alkuperästä ja/tai tuotantopaikasta ei esitetä mitään 
tietoja. Usein esitetään ainoastaan tukkumyyjän nimi ja osoite, vaikka alkuperätiedot voivat
olla kuluttajille merkittäviä. Lisäksi vetoomuksen esittäjä vastustaa sitä, että pakkauksien 
varoitustekstejä ei usein esitetä sen valtion kielellä (vetoomuksen esittäjän tapauksessa 
Saksan), jossa tuotetta myydään ja kulutetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Komissio pitää alkuperämerkintöjä ensisijaisesti välineenä, jolla annetaan kuluttajille tietoa 
erityisesti elintarvikkeiden ominaisuuksista ja tapauksen mukaan myös eri laatutasoista. 
Alkuperämerkintöjä ei käytetä elintarviketurvallisuuden edistämiseen, sillä kaikkien 
Euroopan unionin markkinoille laillisesti saatettujen elintarvikkeiden ja rehujen on oltava 
turvallisia niiden alkuperästä riippumatta.
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Yhteisön nykyisen lainsäädännön mukaan alkuperä- tai tuotantopaikkamerkintä on pakollinen 
seuraavissa tapauksissa:

 Tietojen ilmoittamatta jättäminen saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperästä tai lähtöpaikasta (direktiivi 2000/13/EY)1.

 Tuotteeseen sovelletaan erityissääntöjä. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa viini, 
oliiviöljy, hedelmät ja vihannekset, hunaja, naudan- ja vasikanliha, kananmunat, tuotu 
siipikarjanliha ja kala.

Lisäksi elintarvikkeen alkuperästä ja lähtöpaikasta voidaan antaa lisätietoja vapaaehtoisesti: 
Vapaaehtoisten alkuperämerkintöjen yhteydessä on tärkeää, että merkinnät ovat tiettyjen 
sääntöjen mukaisia. Näin vältytään elintarvikkeiden alkuperään ja lähtöpaikkaan liittyviltä 
sekaannuksilta ja kuluttajien harhaanjohtamiselta.

Komissio haluaa parantaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä, jotta kuluttajat 
saisivat enemmän tietoa elintarvikkeiden ominaisuuksista, kuten niiden ravinnepitoisuudesta.

Alkuperämerkintöjä koskevaa kysymystä käsitellään erityisesti komission ehdotuksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta 
kuluttajille2. Tarkoituksena on tehdä elintarvikemerkinnöistä selvempiä ja saada ne 
vastaamaan paremmin eurooppalaisten kuluttajien tarpeita. Uutta ehdotusta edeltäneissä 
kuulemisissa ei saatu tarpeeksi tukea kaikkien elintarvikkeiden pakollisten 
alkuperämerkintöjen käyttöönotolle EU:ssa. Niistä kävi ilmi, että kuluttajien vaatimus saada 
tiedot alkuperämaasta vaihtelevat jäsenvaltiosta ja tuotteesta riippuen. Tämä kertoo erilaisesta 
lähestymistavasta eri elintarviketyyppeihin. Siksi ehdotuksessa säilytetään 
alkuperämerkintöjen yleinen vapaaehtoisuusperiaate niiltä osin kuin merkintöjen 
poisjättäminen ei johda kuluttajaa harhaan ja asiasta ei ole annettu selviä sääntöjä.

Ehdotettujen sääntöjen mukaan jalostettujen tuotteiden, kuten vetoomuksessa mainittujen 
hedelmähillojen, etiketissä voi olla maininta jäsenvaltiosta, josta ne tulevat. Tämä edellyttää, 
että viimeinen merkittävä muutos tai jalostusvaihe on suoritettu kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Tämä käytäntö noudattaa yhteisön tullikoodeksia. Pääainesosien alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka on kuitenkin ilmoitettava, jos se ei ole sama kuin valmiilla tuotteella (jos 
esimerkiksi hillon yhteydessä ilmoitetaan vapaaehtoisesti sen jalostuspaikka, myös hedelmien 
kasvatuspaikka on ilmoitettava, jos se ei ole sama kuin jalostuspaikka).

Maataloustuotteiden tuotantopaikan merkintää koskevaan kysymykseen liittyen komissio 
hyväksyi 28. toukokuuta tiedonannon maataloustuotteiden laatupolitiikasta3. Tiedonannossa 
käsitellään sitä, miten tuotannon ominaispiirteitä, kuten tuotantotapaa ja -paikkaa, koskevaa 
tiedonvaihtoa voidaan parantaa. Tiedonanto perustuu maataloustuotteiden laatua koskevaan 
komission vihreään kirjaan4, joka käynnisti näihin kysymyksiin liittyvän sidosryhmien 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, EYVL L 109, 6.5.2000. 
2 KOM(2008)0040 lopullinen.
3 KOM(2009)0234, 28.5.2009.
4 Vihreä kirja maataloustuotteiden laadusta: tuotestandardit, tuotantoedellytykset ja laatujärjestelmät 
(KOM(2008)0641 lopullinen).
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kuulemisen vuoden 2008 loppupuolella, ja Prahassa Tšekin puheenjohtajakaudella 12.–
13. maaliskuuta 2009 maataloustuotteiden laatupolitiikasta järjestetyn korkean tason 
konferenssin päätelmiin. Vihreän kirjan vastaukset osoittivat, että vaikka kuluttajat ja 
maataloustuottajien edustajat kannattavat tuotantopaikkamerkintöjen lisäämistä, jalostusalan 
toimijat ja vähittäismyyjät ovat huolissaan kuluista ja sekaannuksen mahdollisuudesta, jotka 
liittyvät sellaisten jalostettujen elintarvikkeiden merkintään, joissa käytetään eri lähteistä 
peräisin olevia raaka-aineita. Komissio vahvistaa tiedonannossa harkitsevansa 
tuotantopaikkamerkinnän lisäämistä maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin ja 
ottavansa samalla huomioon joidenkin alojen, erityisesti jalostettujen maataloustuotteiden, 
erityispiirteet.


