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Teema: Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 1169/2011 
(milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) artikli 26 lõikele 5 esitas komisjon 20. mail 
2015. aastal parlamendile ja nõukogule kaks aruannet. Ühes hinnatakse päritoluriigi või lähtekoha 
kohustusliku märkimise teostatavust piima ja piimatoodetes koostisainena kasutatava piima puhul 
ning liha puhul, v.a veise-, sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha (COM(2015)0205), teises hinnatakse 
päritoluriigi või lähtekoha kohustusliku märkimise teostatavust töötlemata toidu ja ühest koostisosast 
koosnevate toodete ning selliste koostisosade puhul, mis moodustavad toidus rohkem kui 50 % 
(COM(2015)0204). Millal kavatseb komisjon nende teostatavusaruannete järeldusi parlamendile 
tutvustada ja neid parlamendiga arutada? 

Eurobaromeetri 2013. aasta uuringu1 järgi peab 84 % tarbijatest vajalikuks, et piima päritolu oleks 
märgitud, olenemata sellest, kas seda müüakse puhtal kujul või piimatoodete koostises. Mis puudutab 
töödeldud liha, siis komisjoni 17. detsembri 2013. aasta aruande2 kohaselt soovib 90 % tarbijatest 
teada, kust on pärit töödeldud toidus sisalduv liha. 

Sellest hoolimata jõuab komisjon piima ja piimatoodetes koostisainena kasutatava piima käsitlevas 
aruandes järeldusele, et – võttes eelkõige arvesse sellistel toodetel päritoluriigi kohustusliku 
märkimise majanduslikku mõju toidukäitlejatele – praeguse olukorra säilitamine (vabatahtlik 
märkimine) võiks olla nende toodete puhul kõige sobivam lahendus. Töödeldud liha kohta ei ole 
komisjon vastavaid seadusandlikke ettepanekuid veel teinud. 

Vastavalt uuringule, mis on lisatud aruandele piima ja liha, v.a veise- jne liha kohta, kasvavad päritolu 
kohustusliku märkimisega seotud kulud piima ja piimatoodetes koostisainena kasutatava piima puhul 
sõltuvalt tootmisprotsessi keerukuse kasvust. Kuid kuna kehtivates toiduaineid käsitlevates 
õigusaktides eristatakse ainult töötlemata ja töödeldud toitu, ei tee komisjon oma järelduses vahet 
kergelt ja tugevasti töödeldud toodete vahel. Kas komisjon võiks määratleda „kergelt töödeldud“ 
toiduained, eelkõige seoses piima- ja lihatoodetega? Kas komisjon võiks kaaluda võimalust piirata 
päritoluriigi kohustusliku märgistamise kohaldamisala esialgu selliste toiduainetega, mille puhul 
tarbijate huvi kaalub üles kulu, nagu joogipiim ning kergelt töödeldud piima- ja lihatooted, kuivõrd 
märgistamiskulud peaksid eeldatavalt märgatavalt vähenema, kui märgistamise kohaldamisala piirdub 
joogipiima ja kergelt töödeldud piimatoodetega, nagu juust ja koor, ja teatavate kergelt töödeldud 
lihatoodetega, nagu vorstid ja peekon? 
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1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_fr.htm. 
2  COM(2013)0755, lk 7. 


