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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

elintarvikekriisistä, petoksista elintarvikeketjussa ja niiden valvonnasta 

(2013/2091(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– panee merkille viisikohtaisen toimintasuunnitelman1, jonka komissio esitteli maaliskuussa 

2013 hevosenlihapetoksen jälkeen,  

– ottaa huomioon ehdotuksen asetukseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista 

toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja 

hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien 

sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (COM(2013)0265), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja maatalouden 

ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013), 

A. toteaa, että Euroopan unionin elintarvikelainsäädännön yleisenä periaatteena on, että on 

kiellettyä markkinoida vaarallisia elintarvikkeita tai elintarvikkeita, joiden merkinnät ovat 

virheelliset tai harhaanjohtavat; 

B. ottaa huomioon, että elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikeketjua koskeva 

voimassaoleva EU:n lainsäädäntökehys on tähän saakka taannut EU:n kuluttajille 

elintarviketurvallisuuden korkeimman tason; 

C. toteaa, että samaan aikaan viimeaikaiset elintarvikepetokset ovat heikentäneet kuluttajien 

luottamusta elintarvikeketjuun, mikä on vaikuttanut kielteisesti maatalous- ja 

elintarvikealaan, sillä yksittäistapaukset vahingoittavat koko tämän EU:n taloudelle 

keskeisen alan mainetta; katsoo, että kuluttajien luottamuksen palauttaminen on 

ratkaisevan tärkeää;  

D. ottaa huomioon, että EU:n elintarvikelainsäädäntö on erittäin yksityiskohtainen 

elintarviketurvallisuuden kohdalla ja siinä säädetään jäämiä sekä elintarvikkeiden ja 

rehujen muuta saastumista koskevasta valvonnasta ja testeistä, mutta toteaa, että käytössä 

ei ole kehystä, jolla voitaisiin puuttua erityisesti elintarvikepetoksiin, ellei oteta lukuun 

yleistä säännöstä, joka kieltää kuluttajien harhaanjohtamisen; 

E. panee merkille, että elintarvikepetosten määristä ei ole tilastoja EU:ssa, ja toteaa, että 

komissio yksilöi elintarvikepetokset uudeksi toimenpidealaksi vasta äskettäin; 

F. ottaa huomioon, että viimeaikaisissa petostapauksissa tavallista jauhoa on markkinoitu 

luomujauhona, häkkikanojen munia luomumunina, tiesuolaa ruokasuolana, hevosenlihaa 

naudanlihana ja metanolia on käytetty alkoholijuomissa; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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G. ottaa huomioon, että elintarvikkeiden tuotantoketju on usein pitkä ja monimutkainen, ja 

siinä on mukana useita liiketoimijoita ja muita osapuolia; 

H. toteaa, että elintarvikeketjun kauppiaat ja välittäjät eivät aina ole rekisteröityneet eikä 

heitä ole sertifioitu elintarvikealan toimijoiksi; toteaa, että komissio ja jäsenvaltiot ovat 

usein epävarmoja rekisteröimättä toimivien kauppiaiden määrästä;  

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat vastuussa EU:n elintarvikelainsäädännön 

täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta, ja toteaa, että tämän vuoksi 

täytäntöönpanon valvonta ja seuranta rajoittuvat usein kansalliselle tasolle, minkä vuoksi 

unionin laajuisen yleiskuvan saaminen on hankalaa tai mahdotonta; 

J. ottaa huomioon, että joidenkin jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on poliisin 

erikoisyksikköjä, jotka torjuvat elintarvikepetoksia; panee merkille, että joissakin 

jäsenvaltioissa valvonta on osittain siirretty yksityisille valvontaelimille; ottaa huomioon, 

että toisissa jäsenvaltioissa toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat valvonnasta yksin;  

K. katsoo, että elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF) on 

hyödyllinen väline, jonka kautta jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja, kuten 

äskettäisessä hevosenlihapetoksessa;  

L. ottaa huomioon, että elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) vastaa elintarvikkeiden 

turvallisuutta ja laatua koskevien unionin vaatimusten noudattamisesta ja että yleensä 

tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen ja niihin valmistaudutaan yhdessä toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa; toteaa, että vuodessa voidaan tehdä vain tietty määrä tarkastuksia, 

koska FVO:n kapasiteetti on rajallinen; toteaa FVO:n ilmoittaneen, että tällä hetkellä sillä 

ei ole laite- eikä koulutusresursseja, jotta se voisi keskittyä elintarvikepetoksiin;  

M. toteaa, että Europolin mukaan elintarvikepetosten määrä on lisääntynyt ja se odottaa 

tämän suuntauksen jatkuvan – samoin kuin sen, että elintarvikkeita koskevissa 

petostapauksissa on yhä useammin mukana rikollisjärjestöjä;  

N. panee merkille, että jäsenvaltiot voivat käyttää Europolin tietojärjestelmää jakaakseen 

tietoja rajatylittävissä tutkinnoissa; toteaa, että Europol voi ainoastaan avustaa 

jäsenvaltioita näiden pyynnöstä ja tarjota niiden käyttöön asiantuntemustaan, 

analyysivälineitä ja tietokantoja; panee merkille, että hevosenlihapetoksen yhteydessä 

jäsenvaltiot olivat aluksi vastahakoisia yhteistyöhön Europolin kanssa; 

Elintarvikepetokset: kohde ja määritelmät 

1. on tietoinen siitä, että elintarvikepetosten torjunta on suhteellisen uusi aihe unionin 

asialistalla ja että aikaisemmin aihe ei ole koskaan ollut lainsäädännön tai 

täytäntöönpanon valvonnan keskeinen tavoite unionin tai jäsenvaltioiden tasolla; 

2. korostaa, että unionissa tapahtuvien elintarvikepetosten laajuudesta, yleisyydestä ja 

perustekijöistä on saatava lisää tietoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään 

järjestelmällisesti tietoa petostapauksista ja jakamaan parhaita käytäntöjä 

elintarvikepetosten osoittamiseksi ja torjumiseksi; 
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3. panee merkille, että unionin lainsäädännössä ei nykyisellään ole määritelmää 

elintarvikepetoksille ja toteaa, että jäsenvaltiot soveltavat erilaisia lähestymistapoja; pitää 

yhdenmukaista määritelmää olennaisen tärkeänä, jotta voidaan kehittää eurooppalainen 

lähestymistapa elintarvikepetosten torjuntaan; korostaa, että unionin tasolla on 

hyväksyttävä nopeasti yhdenmukainen määritelmä, joka sisältää muun muassa seuraavat 

osatekijät: 1) elintarvikelainsäädännön noudattamatta jättäminen ja/tai kuluttajien 

johtaminen harhaan, 2) tahallisuus ja 3) taloudellinen hyöty; 

4. panee merkille, että viimeaikaisissa tapauksissa on paljastunut monia erilaisia 

elintarvikepetosten tyyppejä, joista voidaan mainita esimerkiksi tärkeimpien ainesosien 

korvaaminen halvemmilla vaihtoehdoilla, lihatuotteissa käytettyjen eläinlajien 

merkitseminen väärin, painon merkitseminen väärin, tavanomaisten elintarvikkeiden 

myyminen luomutuotteina, alkuperämerkintöjen tai eläinten hyvinvointiin liittyvien 

laatumerkkien perusteeton käyttö, vesiviljeltyjen kalojen merkitseminen luonnonvaraisiksi 

kaloiksi, väärentäminen ja elintarvikkeiden markkinointi niiden viimeisen käyttöpäivän 

jälkeen;  

5. huomauttaa, että petoksia tapahtuu paljon seuraavien elintarvikkeiden kohdalla: oliiviöljy, 

kala, luomutuotteet, viljat, hunaja, kahvi, tee, mausteet, viini, tietyt hedelmämehut ja 

maito;  

6. on huolissaan siitä, että elintarvikepetostapausten määrä on kasvussa ja katsoo, että 

elintarvikepetosten lisääntyminen on suuntaus, joka kertoo elintarvikeketjussa olevista 

rakenteellisista heikkouksista;  

Elintarvikepetoksille suotuisat tekijät 

7. panee merkille, että elintarvikepetoksia tapahtuu yleensä siellä, missä mahdollinen 

taloudellinen hyöty on suuri ja kiinnijäämisen riski pieni; pitää valitettavana, että 

elintarvikepetosten tekeminen EU:ssa on kannattavaa ja että kiinnijäämisen mahdollisuus 

on suhteellisen pieni;  

8. kiinnittää huomiota siihen, että elintarvikeketju on monisyinen ja rajatylittävä, ja 

yhdistettynä siihen, että tarkastukset, seuraamukset ja täytäntöönpanon valvonta 

tapahtuvat usein kansallisella tasolla, elintarvikepetosten riskin uskotaan kasvavan; 

9. kiinnittää huomiota muihin tekijöihin, joiden usein katsotaan myötävaikuttavan 

elintarvikepetoksiin; toteaa näitä olevan esimerkiksi nykyinen talouskriisi, 

tarkastusvirastoihin kohdistuvat säästötoimet ja vähittäiskaupan alalta ja muualta tuleva 

paine tuottaa elintarvikkeita halvemmalla; 

10. katsoo, että kauppiaiden roolia olisi selvennettävä ja yritysten väliseen kauppaan 

sovellettavaa lainsäädäntökehystä tarkasteltava; 

Saadut kokemukset ja suositukset 

Institutionaaliset järjestelyt 

11. panee tyytyväisenä merkille komission päätöksen perustaa elintarvikepetoksia käsittelevä 
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työryhmä ja on tietoinen Europolin ponnisteluista elintarvikepetosten torjumiseksi;  

12. kehottaa komissiota laajentamaan FVO:n tarkastuksia niin, että ne kattavat myös 

elintarvikepetokset; katsoo, että FVO:n olisi tehtävä tarkastuksia myös ilmoittamatta; 

13. kehottaa budjettivallan käyttäjää lisäämään FVO:n sekä elintarvikepetoksia käsittelevän 

komission työryhmän valmiuksia ja resursseja;  

14. ehdottaa, että FVO:ta olisi kuultava vuosittain ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, jotta voitaisiin keskustella tehdyistä ja 

tulevista tarkastuksista, ennen kuin FVO hyväksyy seuraavan vuoden työohjelmansa; 

15. panee merkille, että lainkäyttövaltaan liittyvien kysymysten vuoksi jäsenvaltioilla on usein 

suuri työ ryhtyä syytetoimiin sellaisia petoksia tekeviä elintarvikealan toimijoita vastaan, 

joiden toiminta on rajatylittävää; pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät tee 

järjestelmällisesti yhteistyötä Europolin kanssa rajatylittävissä 

elintarvikepetostapauksissa, vaan valitsevat kahdenvälisen yhteistyön;  

16. on tietoinen siitä merkityksestä, joka ilmiantajilla on vilpillisten menettelyjen 

paljastamisessa elintarvikealalla; kehottaa jäsenvaltioita luomaan edellytykset sille, että 

ilmiantajat voivat ilmoittaa vilpillisistä käytännöistä turvallisesti ja nimettömästi; 

Lainsäädäntökehys 

17. katsoo, että virallisissa tarkastuksissa olisi keskityttävä paitsi elintarvikkeiden 

turvallisuutta koskeviin kysymyksiin myös petosten ennaltaehkäisyyn; panee tyytyväisenä 

merkille virallisten tarkastusten uudelleentarkastelua koskevan komission ehdotuksen, 

jossa esitetään ylimääräisiä tarkastuksia, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on syytä 

epäillä jotakin toimijaa elintarvikepetoksesta;  

18. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa valvonta on osittain siirretty yksityisille 

valvontaelimille; korostaa, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi aina 

ohjattava valvontajärjestelmiä ja tarkistettava ja käytävä tarkoin läpi kaikki yksityiset 

valvontajärjestelmät varmistaakseen, että ne täyttävät kansalliset ja kansainväliset 

vähimmäisvaatimukset;  

19. on tietoinen yritysten välillä sovellettavien selkeiden ja avointen merkintöjen tärkeydestä 

ja kehottaa komissiota tarvittaessa tarkistamaan unionin elintarvikelainsäädäntöä tällä 

alalla, jotta voidaan pienentää elintarvikepetosten riskiä; 

20. uskoo, että kaikkien kaupallisten toimijoiden, jotka jalostavat, myyvät tai varastoivat 

elintarvikeketjuun sisältyviä raaka-aineita, elintarvikkeiden ainesosia tai elintarvikkeita, 

myös kauppiaiden ja kylmävarastojen omistajien, olisi rekisteröidyttävä elintarvikealan 

toimijoiksi ja heidän olisi kuuluttava valvonnan piiriin;  

21. kehottaa komissiota yhdessä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa jouduttamaan 

toimiaan selvittääkseen elintarvikeketjun sähköisten varmennusjärjestelmien 

mahdollisuutta ja tarvetta, sillä nämä voisivat vähentää petosten todennäköisyyttä siitä, 

mihin paperimuotoisilla varmenteilla on päästy; 



 

PR\1005774FI.doc 7/11 PE519.759v02-00 

 FI 

22. palauttaa mieliin kehottaneensa aikaisemmin komissiota tekemään vaikutustenarviointeja, 

jotka koskevat tuoreen lihan ja lihatuotteiden alkuperämerkintöjä; kehottaa komissiota 

esittelemään nopeasti vaikutustenarviointinsa ja kertomuksen aiheesta; korostaa, että 

alkuperämerkintä ei ole väline elintarvikepetosten torjumiseksi, vaikka se voikin 

epäsuorasti lisätä tietoa ja avoimuutta toimitusketjussa;  

Yritysten vastuu 

23. pitää tärkeänä, että elintarvikeala kehittää proaktiivisesti yksityisiä 

petostentorjuntaohjelmia, esimerkiksi tuotteen koskemattomuutta koskevia tarkastuksia, ja 

panee tyytyväisenä merkille nykyiset aloitteet, esimerkiksi maailmanlaajuisen 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan aloitteen (GFSI); 

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan, voitaisiinko elintarvikealan toimijoille 

asettaa lakisääteinen velvoite raportoida toimivaltaisille viranomaisille 

elintarvikepetoksista; 

25. on sitä mieltä, että vähittäiskaupalla on erityinen vastuu varmistaa elintarvikkeiden 

koskemattomuus ja vaatia tavarantoimittajiltaan turvallista ja varmaa toimitusketjua; pitää 

valitettavana, että vähittäiskauppiaat ja muut elintarvikealan toimijat painostavat 

alkutuottajia tuottamaan aina vain halvemmalla; 

Täytäntöönpanon valvonta ja seuranta  

26. on vakuuttunut siitä, että toimivaltaisten viranomaisten on muutettava asennettaan ja 

siirryttävä hallinnollisesta ja eläinlääketieteellisestä lähestymistavasta poliisilähtöiseksi, ja 

katsoo, että lähestymistapa voisi perustua kokemuksiin, joita Tanskassa on saatu 

elintarvikehallinnon valmiusjoukoista ja Italiassa karabinieereista ja veropoliisista;  

27. korostaa, että täytäntöönpanon valvonnan olisi oltava riskiperusteista ja sen yhteydessä 

kaikista toimitusketjuista ja elintarvikkeista olisi laadittava riskiprofiili ja petosalttiutta 

koskeva arviointi meneillään olevien akateemisten tutkimusten perusteella, joissa yhdistyy 

tietämys elintarvikkeiden aitoudesta ja kriminologiasta, mukaan lukien Amsterdamin 

yliopiston ja Wageningenin yliopiston tekemät tutkimukset; 

28. kehottaa FVO:ta ja kansallisia viranomaisia tekemään tarkastustensa osana niin sanottuja 

massatasetarkastuksia, joilla seurataan panos- ja tuotantovirtoja;  

29. kehottaa komissiota ottamaan kiireesti käyttöön sähköisen järjestelmän, joka mahdollistaa 

jäsenvaltioiden ja komission välisen nopean tiedonvaihdon elintarvikkeita koskevissa 

petostapauksissa;  

Seuraamukset 

30. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen tiukentaa seuraamuksia, jotta voidaan 

ainakin kumota rikkomuksella tavoiteltu taloudellinen hyöty, mutta katsoo, että tämä ei 

ole tarpeeksi varoittava seuraamus; on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden olisi määrättävä 

elintarvikepetoksista seuraamuksia, jotka ovat vähintään kaksinkertaisia petoksella 

tavoiteltuun taloudelliseen hyötyyn nähden; katsoo, että petoksista, joissa kansanterveys 
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vaarannetaan tahallisesti, olisi tarvittaessa määrättävä vielä tätäkin vakavampia 

seuraamuksia; ehdottaa lisäksi, että toistuvasti rikkomuksiin syyllistyvät elintarvikealan 

toimijat olisi poistettava rekisteristä; 

31. kehottaa komissiota keräämään tietoja jäsenvaltioista ja raportoimaan siitä, minkä 

tyyppisiä ja minkä tasoisia seuraamuksia jäsenvaltioissa määrätään elintarvikepetoksista, 

ja siitä, miten seuraamusjärjestelmät toimivat; 

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Elintarvikkeiden turvallisuudella ja kuluttajien edulla on aina ollut keskeinen sija ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja koko Euroopan 

parlamentin työssä. Tähän liittyy eräs kokonaan oma aiheensa, nimittäin elintarvikepetokset. 

Viime vuosina ne ovat saaneet yhä enemmän huomiota elintarvikkeiden väärien merkintöjen 

ja muiden EU:n elintarvikeketjuun vaikuttaneiden elintarvikepetosten seurauksena. Tiesuolaa 

on käytetty ruokasuolana, tavallisia munia on markkinoitu luomukananmunina ja viimeksi 

hevosenlihaa myyty naudanlihana. Esimerkit osoittavat, että kyseessä saattaisi olla jatkuva tai 

rakenteellinen ongelma. Nämä elintarvikepetokset ovat jo heikentäneet kuluttajien 

luottamusta elintarvikeketjuun ja on syntynyt suuri ristiriita: elintarvikkeet ovat turvallisempia 

kuin koskaan aikaisemmin, mutta kuluttajien luottamus on heikko. Eurooppalaiset kuolevat 

260 kertaa todennäköisemmin flunssan kuin vaarallisten elintarvikkeiden seurauksena. 

Kolmasosa kuluttajista ei kuitenkaan luota elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä annettuihin 

tietoihin. 

Tästä syystä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on 

päättänyt laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa tarkastellaan elintarvikepetoksia ja 

erityisesti niiden määritelmää ja kohdetta, petoksille suotuisia tekijöitä sekä mahdollisia 

ratkaisuja. 

 

Kohde ja määritelmät 

 

Yhdysvalloista poiketen Euroopan unionissa ei ole yleisesti hyväksyttyä elintarvikepetoksen 

määritelmää, ja unionin nykyinen lainsäädäntökehys keskittyy suurelta osin elintarvikkeiden 

turvallisuuteen. Ainoa yleinen ohjeistus löytyy elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä 

periaatteista ja vaatimuksista annetusta asetuksesta (EY) N:o 178/2002, jossa säädetään, että 

merkinnät, mainonta, esillepano ja pakkaukset ”eivät saa johtaa kuluttajia harhaan”. 

Käytännössä tämän säännöksen soveltaminen vaihtelee kuitenkin huomattavasti jäsenvaltiosta 

toiseen, ja tällä alalla tehtävät tarkastukset ovat erittäin harvinaisia. Elintarvikepetokset jäävät 

siis monesti paljastamatta erityisesti, jos vaikutukset eivät ulotu kansanterveyteen tai 

elintarvikkeiden turvallisuuteen. Tämän vuoksi on vaikeaa arvioida elintarvikepetosten 

laajuutta EU:ssa, vaikka useimmat tämän mietinnön laatimisessa mukana olleet tahot kertovat 

niiden olevan yleistymässä. 

Spinkin ja Moyer1 ovat määritelleet elintarvikepetoksen tahalliseksi ja tarkoitukselliseksi 

elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien tai elintarvikepakkausten korvaamiseksi, 

lisäämiseksi, luvattomaksi käsittelyksi tai väärentämiseksi taikka väärien tai harhaanjohtavien 

tietojen antamiseksi tuotteesta taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Tämän määritelmän 

perusteella elintarvikepetosten keskeiset osatekijät ovat 1) elintarvikelainsäädännön 

noudattamatta jättäminen ja/tai kuluttajien johtaminen harhaan 2) tahallisesti ja 

3) taloudellisen hyödyn saamiseksi. 

Erilaisia elintarvikepetosten tyyppejä ovat laimentaminen, korvaaminen, luvaton käsittely ja 

väärentäminen. Petosten riski on suurin kalan, oliiviöljyn ja luomuelintarvikkeiden kohdalla. 

 

10 elintarviketta, joiden kohdalla petosten riski on suurin 

                                                 
1 Spink, J, ja Moyer, DC: ”Defining the Public Health Threat of Food Fraud”, Journal of Food Science, 2011, 

osa 75 (numero 9), s. 57–63.. 



 

PE519.759v02-00 10/11 PR\1005774FI.doc 

FI 

1 Oliiviöljy 

2 Kala 

3 Luomuelintarvikkeet 

4 Maito  

5 Viljat 

6 Hunaja ja vaahterasiirappi 

7 Kahvi ja tee 

8 Mausteet (esim. sahrami ja chilijauhe) 

9 Viini  

10 Tietyt hedelmämehut 

Taulukko 1 perustuu Spinkin ja muiden1 tutkimukseen ja vähittäiskauppiailta ja alan 

järjestöiltä saatuihin tietoihin.  

 

Elintarvikepetoksille suotuisat tekijät 

 

Petoksen riski on suurin, kun kiinnijäämisen riski on pieni ja mahdollinen taloudellinen hyöty 

on suuri. Elintarvikeketju on monisyinen ja rajatylittävä, painopiste on elintarvikkeiden 

turvallisuudessa ja tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta tapahtuvat kansallisella tasolla. 

Tämän sanotaan usein vaikuttavan omalta osaltaan siihen, että elintarvikepetoksen 

paljastumisen riski on pieni. Petoksesta saatavaa taloudellista hyötyä lisää se, että 

seuraamusjärjestelmät ovat usein tehottomia: seuraamukset ovat suhteellisen mitättömiä ja 

jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Muita tekijöitä, jotka myötävaikuttavat 

elintarvikepetoksiin, ovat nykyinen talouskriisi, tarkastusvirastoihin kohdistuvat säästötoimet 

ja vähittäiskaupan alalta ja muualta tuleva paine tuottaa elintarvikkeita aina vain halvemmalla. 

Lisäksi olisi tarkasteltava kauppiaiden roolia ja yritysten väliseen kauppaan sovellettavaa 

lainsäädäntökehystä. Vielä huolestuttavampaa on se, että elintarvikepetoksissa on yhä 

useammin mukana rikollisjärjestöjä. 

 

Saadut kokemukset 

 

Vaikka kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus ovat edelleen tärkeimpiä painopisteitä, 

ehdotetaan, että komissio ja jäsenvaltiot laajentaisivat katsantokantaansa niin, että toimet ja 

valvonta koskisivat terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös elintarvikepetoksia.  

Ensinnä on määriteltävä, mitä elintarvikepetokset ovat: selkeä ja yhdenmukaistettu 

määritelmä on olennaisen tärkeä tehokkaan kansallisen ja unionin tason lähestymistavan 

perustana. Toiseksi on lisättävä elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) roolia 

elintarvikepetosten paljastamisessa. Vastaavasti on lisättävä FVO:n resursseja. 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän yhteistyötä Europolin kautta rajatylittävissä 

tutkinnoissa. Kolmanneksi virallisilla tarkastuksilla olisi pyrittävä torjumaan 

elintarvikepetoksia ja toimivaltaisten viranomaisten olisi aina varmennettava ja käytävä 

tarkoin läpi yksityiset valvontaelimet, jotka vastaavat joistakin virallisten tarkastusten 

tehtävistä. Myös tilapäismerkintöjä ja kauppiaita koskevia sääntöjä olisi tarkistettava. 

Neljänneksi itse elintarvikealalla on keskeinen tehtävä. Olisi kannustettava yksityisiä aloitteita 

petostentorjuntaohjelmien käynnistämiseksi, ja elintarvikealan toimijoille asetettava 

                                                 
1 Moore, J, Spink, J, ja Lipkus, M.: ”Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and 

Economically Motivated Adulteration from 1980 to 2010”, Journal of Food Science, 2012, osa 77 (numero 4), 

s. R118–R126. 
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lakisääteinen velvoite raportoida toimivaltaisille viranomaisille elintarvikepetoksista omalla 

alallaan voisi auttaa paljastamaa entistä enemmän petostapauksia varhaisessa vaiheessa ja 

vähentää kansanterveyteen kohdistuvia uhkia. Viidenneksi lainvalvontaviranomaisten olisi 

muutettava asennettaan hallinnollisesta ja eläinlääketieteellisestä lähestymistavasta 

poliisilähtöiseksi, mikä on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi monissa jäsenvaltioissa, ja 

tämän olisi perustuttava riskiprofilointiin.  

Lopuksi seuraamuksia olisi korotettava niin, että ne ovat vähintään kaksinkertaiset 

elintarvikepetoksella tavoiteltuun taloudelliseen hyötyyn nähden, ja toistuvasti petoksiin 

syyllistyvät elintarvikealan toimijat olisi poistettava rekisteristä. 

 


