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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab väga oluliseks, et tarbijad teaksid, kust nende ostetav toit pärineb; pooldab seetõttu 
komisjoni tulevasi rakendusakte toidu kõikide koostisosade päritolu vabatahtliku 
märgistamise kohta; kutsub kõiki toiduainetööstuse ettevõtjaid üles sellega seoses 
aktiivsust üles näitama ja looma tõhusad jälgimissüsteemid ning tagama läbipaistvus 
toodetel täpse teabe esitamise teel;

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti liha päritolumärgistuse kohta ja mõjuhinnangut 
toidu koostisosana kasutatava liha päritolumärgistuse kohta; rõhutab selgete ja ühtlustatud 
eeskirjade tähtsust ning kutsub liikmesriike üles neid eeskirju kogu Euroopa Liidus 
viivitamata ja ühtsel viisil rakendama; väljendab siiski muret asjaolu pärast, et täiendavad 
õigusaktid selles valdkonnas võivad kahjustada konkurentsi, piirata turulepääsu või tuua 
VKEde ja tarbijate jaoks kaasa kulude suurenemise;

3. rõhutab vajadust taastada toiduainete ühtsel turul tarbijate usaldus; juhib tähelepanu 
asjaolule, et tulevikus on vajalik pigem isereguleerimine, parem ja läbipaistvam 
õigusloome ning õigusaktide tõhusam rakendamine kui õigusaktide arvu suurendamine; 

4. kutsub ELi liikmesriike üles parandama liikmesriikide tervishoiuasutuste omavahelist 
kooskõlastamist, kuna sageli võimaldab ebapiisav teabevahetus ebaausate osalejate 
osalemist tarneahelas;

5. on arvamusel, et üldistes toidualastes õigusnormides1 olevad viited pettusel põhinevale 
tegevusele on ebapiisavad ning ei hõlma pettusi, mis ei kujuta ohtu toiduohutusele ega 
rahvatervisele; kutsub komisjoni üles määratlema pettus, mis hõlmab rahalist kasu ja 
ettekavatsetud petmist;

6. kutsub liikmesriike üles tagama, et eraldataks piisavalt vahendeid ametlike kontrollide, 
sealhulgas etteteatamata ja sõltumatute kontrollide teostamiseks hästivarustatud ja 
koolitatud töötajate poolt; rõhutab, et tõhus kontrollimine ja inspekteerimine tuleb viia 
läbi selliselt, et see ei tekitaks VKEdele asjatut halduskoormust;

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et ametlikke kontrolle käsitlevas komisjoni ülevaates 
esitatakse majanduslikud põhjendused pettustest hoidumiseks; rõhutab siiski, et 
toiduainetööstuses praegu rakendatavad karistused on pettuste ärahoidmiseks ebapiisavad; 
nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kehtestaksid karmimad, 
proportsionaalsemad ja hoiatavama iseloomuga karistused;

8. on mures asjaolu pärast, et pettusejuhtumid jõuavad harva kohtumenetluseni; rõhutab, et 
sellekohaseid uurimisi tuleb rohkem tähtsustada ning parandada kõigi asjaomaste 
ametiasutuste (nt Toidu- ja Veterinaaramet, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), tolli-
ja õiguskaitseasutused) ja toiduainetööstuse ettevõtjate koostööd, eriti piiriüleste pettuste 

                                               
1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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puhul; rõhutab, et tuleb parandada pettusevastaseks võitluseks vajalikke oskusi, nagu IT-
vahendite pädev kasutamine ja andmete kogumine, ning eraldada toidu- ja 
veterinaariaametite tegevuseks piisavad vahendid; ergutab liikmesriike kaaluma 
kuritegevuse vastu võitlemise eriüksuste loomist ja tegutsema reageerimise asemel pigem 
ennetavalt, et tagada laialulatusliku jälgimisprotsessi väljatöötamine ja tõhusate meetmete 
võtmine toidupettuse vastases võitluses.
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