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EU:n tarkastajat aikovat tutkia luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden valvontajärjestelmää 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena ovat 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden tarkastukset EU:ssa. Tarkastajat tutkivat luonnonmukaisten 
tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevaa valvontajärjestelmää. Tarkoituksena on 
arvioida, voivatko kuluttajat nykyisin suhtautua luottavaisemmin tuotteiden aitoon 
luonnonmukaisuuteen kuin tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2012 alaan kohdistaman edellisen 
tarkastuksen aikaan. Tarkastajat ovat julkaisseet myös EU:n luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
valvontajärjestelmää koskevan taustakatsauksen, joka on tarkoitettu aiheesta kiinnostuneille tahoille.  

Luonnonmukaisen tuotannon avulla tuotetaan elintarvikkeita ja muita tuotteita luonnollisen elinkaaren 
mukaisesti. Tuotteiden luonnonmukainen alkuperä tarkistetaan EU:n lainsäädännössä määritetyn 
sertifiointijärjestelmän perusteella. Järjestelmän valvonnasta vastaa Euroopan komissio. Jäsenvaltiot 
huolehtivat järjestelmän täytäntöönpanosta, ja tarkastuksia tekevät sekä julkiset että yksityiset elimet.  

Luonnonmukaisten tuotteiden vähittäismyynti EU:ssa kasvoi 54 prosentilla vuosien 2010 ja 2015 välillä. 
Saman ajanjakson kuluessa luonnonmukaisen viljelyn kattama kokonaispinta-ala kasvoi EU:ssa 21 
prosentilla. Luonnonmukaisten tuotteiden tuonti kasvoi 32 prosentilla vuosien 2012 ja 2015 välillä. 
Markkinoiden on vaikea vastata luonnonmukaisten tuotteiden kysyntään, vaikka ne ovat kalliimpia kuin 
tavanomaisin tuotantomenetelmin tuotetut tuotteet. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan 
luonnonmukaisista tuotteista korkeamman hinnan, mikä saattaa houkuttaa alalle petollista toimintaa.  

“Luonnonmukaisen tuotannon alan haasteena on varmistaa kysynnän ja tarjonnan tasainen kasvu ja 
säilyttää samalla kuluttajien luottamus”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Milionis. 

Sertifioiduille luonnonmukaista tuotantoa harjoittaville viljelijöille maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan 
yhteydessä niin kutsuttua viherryttämistukea. Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavat viljelijät voivat 
saada tukea myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta viljelykäytäntöjen 
muuntamiseen luonnonmukaisiksi sekä luonnonmukaisten viljelykäytäntöjen ylläpitoon. Rahaston osuus 
luonnonmukaista viljelyä koskevista maksuista on yhteensä 6,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020. 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2019 alussa. Tarkastuskertomus muodostaa osan 
elintarvikeketjun eri näkökohtia käsittelevistä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
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tarkastuskertomuksista. Näihin kertomuksiin lukeutuvat myös (tammikuussa 2017 julkaistu) ruokahävikkiä 
koskeva kertomus sekä (parhaillaan laadittavana olevat) eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta 
koskevat kertomukset. 

 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n asetuksessa 834/2007 säädetään perusta luonnonmukaisen tuotannon kestävälle kehittämiselle ja 
varmistetaan samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta, kilpailun rehellisyys, kuluttajien luottamus ja 
kuluttajien edun suojaaminen. Viljelijät ja muut toimijat voivat saada luonnonmukaista 
elintarviketuotantoa koskevaa EU:n rahoitusta yhteisen maatalouspolitiikan ensimmäisen ja toisen pilarin 
nojalla. 

Erityiskertomus nro 9/2012 ”Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia 
koskevan valvontajärjestelmän tarkastus” on EU:n tarkastajien edellinen tästä aiheesta 
julkaisema kertomus. 
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