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Luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmä on 
parantunut, mutta lisätoimet ovat tarpeen, toteavat EU:n 
tarkastajat 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että 
luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmä EU:ssa on viime vuosina parantunut, mutta 
haasteita on yhä jäljellä. Tarkastajat tuovat esiin, että jäsenvaltioissa yhä havaittavissa oleviin 
puutteisiin ja tuontituotteiden valvontaan sekä tuotteiden jäljitettävyyteen on kohdennettava 
lisätoimia. 

Kuluttajat maksavat EU:n luomumerkillä merkityistä tuotteista joskus merkittävästikin 
korkeamman hinnan kuin perinteisistä tuotteista. Valtaosa EU:ssa kulutetuista luonnonmukaisista 
tuotteista on tuotettu EU:n alueella.  

Tuotteen luonnonmukaisuuden määrittämiseen ei ole olemassa tieteellistä testaustapaa. Näin 
ollen käytössä on oltava vankka valvontajärjestelmä, joka kattaa koko toimitusketjun tuottajista 
elintarvikkeiden valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin, jotta kuluttajat saavat varmuuden 
siitä, että heidän ostamansa luonnonmukaiset tuotteet todella ovat luonnonmukaisia. Euroopan 
komissiolla on keskeinen rooli valvontajärjestelmän valvonnassa.  

EU:n luonnonmukaisen tuotannon ala on kasvanut nopeasti viime vuosina. Tarkastajat suorittivat 
seurantaa edellisen, vuonna 2012 julkaisemansa kertomuksen perusteella. He arvioivat, saavatko 
kuluttajat nykyisin suuremman varmuuden luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, 
jakelua ja tuontia koskevan EU:n valvontajärjestelmän avulla. Edellisessä tarkastuksessa 
tarkastuskäynnin kohteena olleita kuutta jäsenvaltiota koskeneen seurannan lisäksi tehtiin 
tarkastuskäynnit Bulgariaan ja Tšekkiin.  

Tarkastajat havaitsivat, että valvontajärjestelmä on parantunut ja että heidän aiempien 
suositustensa perusteella on yleisesti ottaen ryhdytty toimiin. Edellisen tarkastuksen kohteena 
olleet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin parantaakseen valvontajärjestelmiään ja komissio on 
jatkanut jäsenvaltioihin tehtäviä tarkastuskäyntejä ja on nyt käynyt useimmissa niistä. Tietyt 
puutteet ovat kuitenkin yhä havaittavissa: sääntöjen noudattamattajättämistapauksissa 
sovellettaviin seuraamuksiin liittyvien valvontatoimenpiteiden käyttöä ei ole vielä 
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yhdenmukaistettu koko EU:ssa, ja jäsenvaltioiden viranomaiset ja tarkastuslaitokset ilmoittavat 
sääntöjen noudattamattajättämistapauksista toisinaan hitaasti.  

 “Luonnonmukaisia tuotteita ostavat kuluttajat luottavat siihen, että luonnonmukaista tuotantoa 
koskevia sääntöjä on noudatettu toimitusketjun kaikissa vaiheissa, olipa kyse sitten EU:ssa 
tuotetuista tai sen ulkopuolelta tuoduista tuotteista,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Milionis. “Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa pyrittävä korjaamaan jäljellä olevat puutteet ja tehtävä valvontajärjestelmästä 
mahdollisimman tehokas – tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta kuluttajien luottamus EU:n 
luomumerkkiin kyetään säilyttämään.” 

Tässä tarkastuksessa käsiteltiin laajemmin tuontijärjestelmiä. Vuonna 2018 EU:hun tuotiin 
luonnonmukaisia tuotteita yli sadasta EU:n ulkopuolisesta maasta. Tarkastajat havaitsivat, että 
komissio on alkanut tehdä käyntejä tarkastuslaitoksiin maissa, jotka vievät luonnonmukaisia 
tuotteita EU:hun. He myös havaitsivat puutteita jäsenvaltioihin saapuvien lähetysten 
tarkastuksissa ja totesivat, että joissakin jäsenvaltioissa tarkastuslaitosten tuojiin kohdistamat 
tarkastukset olivat yhä puutteellisia. 

Tarkastajat suorittivat luonnonmukaisia tuotteita koskevan jäljitettävyystarkastuksen. He 
havaitsivat, että viime vuosina erityisesti EU:ssa tapahtuneesta edistyksestä huolimatta useita 
tuotteita ei kyetty jäljittämään maataloustuottajaan saakka ja joidenkin tuotteiden jäljittäminen 
vei yli kolme kuukautta.  

Tarkastajat suosittavat, että komissio 

• kohdentaa toimia jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä ja raportoinnissa yhä ilmeneviin 
puutteisiin 

• parantaa tuontivalvontaa esimerkiksi tehostamalla yhteistyötä akkreditointielinten ja 
sellaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka toimivat näiden tuotteiden muilla 
merkittävillä tuontimarkkinoilla 

• lisää luonnonmukaisia tuotteita koskevien jäljitettävyystarkastusten kattavuutta. 

Toimittajille tiedoksi 

Erityiskertomus nro 4/2019: ”Luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmä on parantunut, 
mutta haasteita on yhä” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 
23:lla EU:n kielellä. 

Tämä kertomus koskee seurantatarkastusta, joka perustuu erityiskertomukseen nro 9/2012 
”Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevan 
valvontajärjestelmän tarkastus”, jonka yhteydessä tarkastajat tekivät tarkastuskäynnit 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Saksaan, Italiaan, Espanjaan, Ranskaan ja Irlantiin. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, 
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tarkastajien 
kertomuksissa esittämistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea 
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täytäntöönpanoaste osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä EU:n 
kansalaisille. 

 

 
 


