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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et tarbijad loovad assotsiatiivse seose kaubamärgi ning põllumajandustoote 

või toiduaine märgistuse või pakendi ning kvaliteedi vahele ning eeldavad, et sama 

kaubamärgi tooted, mida turustatakse sama märgistusega või mis on samasuguse 

välimusega, on ka sama kvaliteedi ja koostisega sõltumata sellest, kas neid müüakse 

nende riigis või mõnes teises liikmesriigis; arvestades, et kõik Euroopa Liidu 

põllumajandustootjad toodavad sama kõrgetele standarditele vastavaid tooteid ning 

tarbijad eeldavad seda ühtlast kvaliteeti ka teistelt toidutarneahela toodetelt, sõltumata 

sellest, millises jurisdiktsioonis nad elavad; 

B. arvestades, et sellised ebaausad tavad tuleb kaotada, et vältida tarbijate eksitamist, ning 

arvestades, et seda piiriülest probleemi saab lahendada ainult tugeva koostoimega ELi 

tasandil; 

C. arvestades, et mitme ELi riigi, sealhulgas Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Horvaatia, 

Ungari, Sloveenia ja Slovakkia heakskiidetud laborites on hiljuti võrdlevalt 

organoleptiliselt uuritud ja analüüsitud toodete koostist ja märgistamist teatavate nendes 

riikides turustavate toodete puhul ning seejuures võrreldud tooteid teistest riikidest pärit 

samade toodetega; arvestades, et ühtegi Euroopa tarbijat ei tohiks kohelda ühtsel turul 

teisejärgulise kodanikuna, pakkudes talle sama kaubamärgi, kuid madalama 

kvaliteediga tooteid kui teistes liikmesriikides; 

D. arvestades, et liikmesriigid ei suuda üksikult võrrelda kõiki toiduaineid teistes 

liikmesriikides saadaolevate toiduainetega; arvestades, et on vaja kõikide toiduainete 

tarneahela osaliste poolt heaks kiidetud tugevat Euroopa metoodikat ning ühine ELi 

organ või teavitus- või andmejagamissüsteem võiks tagada kohese juurdepääsu teabele 

toote koostise ja koostisainete kohta; arvestades, et komisjoni jätkuvad arutelud 

sidusrühmadega (näiteks tarbijaorganisatsioonidega, põllumajanduslike toidutootjatega 

ja riiklike asutustega tarbijakaitsealase koostöö võrgustikus) on olulised, et töötada välja 

ühine metoodika toiduainete võrdlevaks uurimiseks eri liikmesriikides, et probleemi 

ulatust paremini mõista; 

E. arvestades, et kõigil tarbijatel ELis on samad õigused, ning arvestades, et analüüsid 

näitavad, et teatud tootjad on müünud sama kaubamärgi all ja eksitavalt sarnase 

välimusega erineva kvaliteediga tooteid ning mõnes riigis sisaldavad teatud tooted 

vähem põhikoostisainet või kõrgema kvaliteediga koostisained on asendatud madalama 

kvaliteediga koostisainetega; arvestades, et see probleem on laiemalt levinud 

liikmesriikides, kes ühinesid ELiga alates 2004. aastast; arvestades, et analüüsimisel 

leiti juhtumeid, kus samu tooteid või eksitavalt sarnase välimusega ja madalama 

kvaliteediga või teistsuguse maitse, konsistentsi või muude organoleptiliste omadustega 

tooteid müüakse eri riikides märkimisväärselt erineva hinnaga; arvestades, et isegi kui 

see ei riku vaba turumajanduse põhimõtteid ega kehtivaid märgistamiseeskirju või muid 

toidualaseid õigusnorme, on tegemist kaubamärgi identiteedi kuritarvitamisega ja see 

takistab kõigi tarbijate võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamist; 

F. arvestades, et on esinenud olulisi erinevusi sellistes toodetes nagu imikutoit, mis seab 
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kahtluse alla tootjate põhimõtted ja väited, et nad kohandavad oma tooteid kohalike 

eelistustega; arvestades, et mõned laboriuuringute tulemused kinnitavad, et madalama 

kvaliteediga tooted võivad sisaldada koostisainete vähem tervislikku kombinatsiooni, 

mis takistab kõigi tarbijate võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamist; arvestades, et 

mõnede tootjate esindajad on nõustunud mõnes riigis oma toodete retsepte muutma, nii 

et kogu ühtsel turul pakutaks identseid tooteid; 

G. arvestades, et neid lubamatuid tavasid praktiseerivad tuntud hargmaised 

põllumajandusliku toidutootmise ettevõtjad, kes püüavad maksimeerida oma 

kasumimarginaali, kasutades ära liikmesriikide erinevusi ostujõus; 

H. arvestades, et tarbijad ei tea, et sama kaubamärgi ja sama pakendiga tooteid 

kohandatakse vastavalt kohalikele eelistustele ja maitsele, ning arvestades, et toodete 

varieeruv kvaliteet tekitab muret, et mõnesid liikmesriike koheldakse teistest erinevalt; 

arvestades, et Euroopa Liit on juba töötanud välja märgised, et vastata tarbijate 

konkreetsetele ootustele ja võtta arvesse toodete eripära, mida tunnustatakse 

kvaliteedimõistete kasutamise abil; 

1. väljendab heameelt selle üle, et Teadusuuringute Ühiskeskusele (JRC) eraldati 2 

miljonit eurot, et töötada välja tugevam Euroopa metoodika, mida tunnustavad eri 

osalejad, ning kehtestada suunised ühtlustatud katsemetoodikaks ja kasutada seda 

metoodikat toiduainete võrdlevate katsete läbiviimiseks eri liikmesriikides; märgib, et 

on juba läbi viidud kõrgetasemelisi analüüse, mida tuleks selle metoodika 

väljatöötamisel ja rakendamisel arvesse võtta; loodab, et katsed viiakse lõpule nii 

kiiresti kui võimalik, eelistatult 2018. aastal; palub, et liikmesriikide asjaomased 

ametiasutused osaleksid aktiivselt neis katsetes ja integreeriksid selle metoodika oma 

töösse; 

2. tuletab meelde, et kehtivad õigusaktid lubavad müüa erineva koostise või erinevate 

omadustega kaupu, kui need vastavad täielikult ELi õigusaktidele ning neid ei turustata 

viisil, mis võib tarbijat eksitada; rõhutab, et tarbijatel on kaubamärgiga toodete 

põhiomadustest teatav arusaam ning kui toode ei vasta konkreetsetele õiguspärastele 

ootustele, peab see olema esile toodud, eriti juhul, kui toode erineb ootustest 

märkimisväärselt; rõhutab, et võimalikult kiiresti tuleks võtta konkreetseid meetmeid 

selliste tavade keelustamiseks, mis ei ole täielikult põhjendatud kohaliku tooraine 

kasutamise vajadusega, kohalikele maitse-eelistustele kohandamisega või püüdlustega 

parandada rahvatervist toitainete sisalduse muutmise teel, ning et tarbijaid tuleb sellest 

selgelt teavitada; 

3. palub, et komisjon (kuna analüüsimiseks on eraldatud Euroopa raha) teeks 

kohustuslikuks tulemuste avaldamise kõikides ELi ametlikes keeltes, nii et tarbijatel 

oleks kõnealuste toodete kvaliteedi kohta piisavalt teavet ja nad saaksid teha valiku 

vastavalt sellele; 

4. tunneb heameelt avalikkuse huvi üle selle teema vastu riikides, kus analüüse on tehtud, 

ja märgib, et kaalul on kodanike usaldus ühtse turu toimimise vastu ning see võib 

kahjustada nii liitu kui ka asjaomaseid eri sidusrühmi, sealhulgas tootjaid; 

5. märgib, et ühtne turg on tootjatele juurdepääsetav, kuid samal ajal on konkurents väga 

suur, mõned kaubamärgid on üldtuntud ja hea mainega kogu liidus; 
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6. märgib, et kohalikel tootjatel on ühisturul osalemisega raskusi, seda muu hulgas 

piisavate ressursside või turulepääsu puudumise tõttu, samuti tiheda konkurentsi tõttu 

turul; 

7. on arvamusel, et EL peab täiustama olemasolevat õigusraamistikku, mis sisaldab 

vajalikke sätteid selle tagamiseks, et tarbijad oleksid toidukaupadest teavitatud ja neid ei 

eksitataks ostuotsuse tegemisel ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud 

ebaausate kaubandustavade abil, ka vastuseks Euroopa kodanike ja sektorite murele 

seoses erinevate toodetega, millel on petlikult sarnane välimus, kuid erinev kvaliteet 

ja/või erinevad koostisained ning mida müüakse eri liikmesriikides sama kaubamärgi 

all, arvestades selle tava kahjulikku mõju ühtse turu toimimisele;  

8. on seisukohal, et seni peaksid liikmesriikide ametiasutused ja 

tarbijakaitseorganisatsioonid kasutama täielikult ära olemasolevaid õigusmeetmeid, mis 

on esitatud komisjoni 26. septembri 2017. aasta teatises, milles käsitletakse ELi toidu- 

ja tarbijakaitsealaste õigusnormide kohaldamist toodete kvaliteedierinevuse suhtes 

(2017/C 327/011), et vältida ühtse turu häireid;  

9. on ka veendunud, et tuleb teha lõpp tavale „sama kaubamärk, sama toode, aga erinev 

sisu ja koostisainete sisaldus“, muutes sellel eesmärgil 11. mai 2005. aasta direktiivi 

2005/29/EÜ2 (mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid 

kaubandustavasid) artiklit 6 ja tavade nimekirja I lisas; pooldab kindlalt selliste 

õiguslike muudatuste tegemist, tagamaks, et sama kaubamärgi all müüdavad erineva 

kvaliteedi või erinevate koostisainetega tooted oleksid ka erinevalt märgistatud ning et 

ettevõtjaid, kes on süüdi ebaausate tavade jätkuvas kasutamises, karistataks karmilt ja 

võimalik, et neil keelataks teatud turgudel tegutseda; 

10. kutsub liikmesriike ning nende vastavaid asutusi ja laboratooriume läbi viima ja 

tõlgendama analüüse, milles võrreldakse toiduainete – eelkõige rahvusvaheliste 

kaubamärkide ja jaemüüja kaubamärgiga toodete – koostist vastavalt ühiselt 

kokkulepitud standarditele, näiteks JRC poolt selles raamistikus välja töötatud 

standarditele, andma tootjatele võimaluse esitada enne tulemuste avaldamist nende 

kohta märkusi ning edastama tulemused objektiivselt ja läbipaistvalt, tehes aruanded 

tervenisti üldsusele kättesaadavaks; 

11. on seisukohal, et seoses toodete koostisega ja tarbijate täieliku austamise tagamisega 

peaksid tootjad võtma ennetavalt asjakohaseid meetmeid läbipaistvuse tagamiseks ja 

mitte ootama uute õigusaktide kehtestamist; toetab kodanike aktiivset kaasamist erineva 

kvaliteediga toodete tuvastamisel ja nende vastu võitlemisel Euroopa hoiatussüsteemi 

kaudu; on seisukohal, et kuni tava muutumiseni võiks luua süsteemi, mis võimaldab 

näidata ära, et kindla toote valmistamisel on kasutatud kohalikku retsepti, viisil, mis 

järgib tarbijate teadliku valiku õigust, ning muuta nähtavamaks tootjate algatused 

kasutada traditsioonilisi kohalikke tavasid; kutsub komisjoni üles arendama edasi 

võrdlustoote mõistet, millega võiks kohalikul või piirkondlikul tasandil kohandatud 

retsepte võrrelda ning erinevused tarbijale selgelt välja tuua, ning avalikku andmebaasi, 

mille abil teavitatakse tarbijaid, teatades konkreetsed kriteeriumid, mida tootjad on 

erineva retseptiga toodete puhul teatavas liikmesriigis kasutanud, ning selliste 

                                                 
1 ELT C 327, 29.9.2017, lk 1. 
2 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22. 
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strateegiate kasutamise põhjused; tunnustab sellega seoses nende tootjate algatust, kes 

on teatanud, et muudavad oma retsepte; 

12. toetab tootjate algatusi toodete erimärgistamise kohta ning tuletab meelde, et Euroopa 

õigusaktid juba võimaldavad võtta kasutusele kvaliteedimärgiseid, näiteks kaitstud 

päritolunimetus (KPN) ja kaitstud geograafiline tähis (KGT) toodetel, millel on seos 

konkreetse piirkonnaga, garanteeritud traditsiooniline toode (GTT) toodetel, mida 

iseloomustab traditsiooniline tootmisprotsess, või mägipiirkondade tooted või ELi 

äärepoolseimate piirkondade tooted; rõhutab, et sellised süsteemid austavad nii tarbija 

õigust teadlikule valikule kui ka ühtse turu nõuetekohast toimimist; on veendunud, et 

üks viise kaubamärkidega seotud kuritarvituste vastu võitlemiseks on toidutööstuses 

lühikeste tarneahelate edendamine ja kohalike kvaliteedimärkide loomine; tunnistab, et 

kui põllumajanduslikud toidukaubad ja nende kvaliteet seatakse kahtluse alla, heidab 

see varju põllumajandustootjatele ja toidutöötlemisssüsteemile; kutsub liikmesriike ning 

eelkõige liikmesriikide tarbijakaitse- ja toiduameteid üles tagama vastavus ELi 

tarbijakaitseõigusele ning jõustama riiklikul tasandil Euroopa õigusaktid ohutuse ja 

toidu märgistamise kohta; 

13. kutsub tootjaid üles kaaluma pakendil sellise logo kasutamist, mis näitab, et sama 

kaubamärgi ja pakendiga toote sisu ja kvaliteet on sama kõigis liikmesriikides; 

14. nõuab suutlikkuse ja mehhanismide kiiret arendamist ELi tasandil olemasoleva ELi 

organi (JRC, Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) vm) spetsialiseerunud kontrolli- ja 

järelevalveüksuses, hoides bürokraatia minimaalsel tasemel, et kontrollida koostise ja 

koostisainete sisalduse ühtlust sama kaubamärgi all turustatavates ja samamoodi 

pakendatud toiduainetes ning hinnata võrdlevaid laboratoorseid analüüse toiduainete 

turustamisel ebaausate kaubandustavade väljaselgitamiseks; 

15. nõuab riiklike asutuste paremat koostööd juba olemasolevate õigusnormide raames, 

näiteks tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku raames, vajaduse korral olemasolevate 

Euroopa asutuste, eelkõige EFSA, Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 

Toiduküsimuste Rakendusameti (Chafea) ning JRC toel; 

16. rõhutab kodanikuühiskonna tähtsust üldsuse teadlikkuse kasvatamisel tootjate 

ebaausatest tavadest ning nõuab suuremat toetust kodanikuaktiivsusele ning 

institutsioonidele ja üksikisikutele, kes teatavad rikkumisest toiduohutuse ja tarbijate 

õiguste valdkonnas; 

17. tunneb muret, et ELi tegevusetus või aeglane tegutsemine selle probleemi lahendamisel 

võib kodanikud EList võõrandada, kui ta ei võta lühikese aja jooksul selle probleemi 

lahendamiseks konkreetseid meetmeid.  
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