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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 

178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 

asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 

1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 

mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 

siseturul3, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõiget 2 intellektuaalomandi kaitse 

kohta, 

– võttes arvesse komisjoni 26. septembri 2017. aasta teatist, milles käsitletakse ELi toidu- ja 

tarbijakaitsealaste õigusnormide kohaldamist toodete kvaliteedierinevuse suhtes – 

Toiduained (C(2017)6532), 

– võttes arvesse Horvaatia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Leedu, Poola Vabariigi ning 

Slovaki Vabariigi 23. märtsil 2018. aastal komisjonile saadetud ühist kirja kahetise 

kvaliteediga toodete probleemi kohta seoses uue kokkuleppega tarbijatega, 

– võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 13. septembril 2017. aastal 

peetud kõnet olukorrast Euroopa Liidus, milles ta rõhutas, et on vastuvõetamatu, et 

mõnedes ELi osades müüakse inimestele madalama kvaliteediga toiduaineid kui teistes, 

ehkki pakend ja kaubamärk on samad, 

– võttes arvesse 6. märtsi 2017. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumise 

järeldusi, 

– võttes arvesse komisjoni 11. aprilli 2018. aasta teatist, mis käsitleb uut kokkulepet 

tarbijatega (COM(2018)0183), 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ELi 

tarbijakaitse-eeskirjade parema täitmise tagamise ja ajakohastamise kohta 

(COM(2018)0185), 

– võttes arvesse mitme ELi liikmesriigi tarbijakaitseametite ja -organisatsioonide korraldatud 

võrdlevate uuringute tulemusi, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut ajakohastada ebaausaid kaubandustavasid käsitlevat 

direktiivi 2005/29/EÜ, sätestamaks selge sõnaga, et riiklikud asutused võivad hinnata ja 

käsitleda eksitavaid kaubandustavasid, mis hõlmavad mitmes ELi riigis selliste toodete 

                                                 
1 ELT L 31, 1.2.2002, lk 1. 
2 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18. 
3 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22. 
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samasugustena turustamist, mille koostis ja omadused erinevad märkimisväärselt, 

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2017. aasta põhjalikumat arupärimist erinevuste kohta 

tooteinfos, toodete koostises ja maitses ELi kesk-/ida- ja lääneosa turgudel (O-

000019/2017), 

– võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue 

tegevuskava kohta1, 

A. arvestades, et mitmes liikmesriigis tehtud analüüside tulemused on näidanud, et teatavate 

kogu ELis sama kaubamärgi all ja sama pakendiga turustatavate ning sarnaselt 

reklaamitavate toodete koostis ja kvaliteet erinevad märkimisväärselt; arvestades, et need 

erinevused on sageli tingitud odavamate ja madalama kvaliteediga koostisosade 

kasutamisest, millel on sageli ka madalam toiteväärtus; 

B. arvestades, et samuti nähtub nendest analüüsidest, et teatud tooted sisaldavad vähemal 

määral põhikoostisosa või sisaldavad koostisosi, mida loetakse vähemtervislikeks ja 

vähemkvaliteetseteks, ning koostisosi, millel on erinev maitse, konsistents ja 

organoleptilised omadused; 

C. arvestades, et eespool nimetatud põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel esitasid 

mitu liikmesriiki uuringute tulemused, mis näitavad, et ELis müüakse tooteid sama nime ja 

sama pakendiga, kuid erineva kvaliteeditaseme, erineva maitse ja/või erinevate 

koostisosadega, ning juhtisid tähelepanu asjaolule, et see tava võib tarbijaid eksitada ning 

tekitab ebaausat konkurentsi; 

D. arvestades, et sama kaubamärgi toodetel võivad olla erinevad omadused tulenevalt 

õigustatud teguritest, nagu tarbijate eelistused sihtpiirkondades, tootmiskoha geograafiline 

asukoht, kohalikud erinõuded ning erinevused tooraine hankimises sõltuvalt nende 

geograafilisest või hooajalisest kättesaadavusest; 

E. arvestades, et toidu ohutus ja kvaliteet ning tarbijate kaitsmine eksitamise eest on peamised 

prioriteedid; 

F. arvestades, et tõendatud erinevused võrreldavate toodete koostisainetes võivad pikemas 

perspektiivis kujutada endast ohtu tarbijate tervisele, eeskätt haavatavate klientide puhul, 

nagu lapsed ning toitumis- ja/või terviseprobleemidega inimesed, mõjutades seeläbi 

negatiivselt kodanike heaolu; arvestades, et see on nii näiteks juhul, kui rasva- ja/või 

suhkrusisaldus on eeldatust suurem, kui loomset päritolu rasvad asendatakse taimsete 

rasvadega või vastupidi, kui suhkur asendatakse kunstlike magusainetega või kui 

suurendatakse soolasisaldust; arvestades, et märgistus, mis ei anna selget ülevaadet 

kasutatud lisaainetest või asendatud põhikoostisainetest, eksitab tarbijaid ning võib lisaks 

ohustada nende tervist; 

G. arvestades, et kahetise kvaliteedi kohta puuduvad ELi tasandil õiguslikud regulatsioonid, 

mis muudab kvaliteedi võrdlemise või kahetise kvaliteedi juhtude tuvastamise võimatuks 

ning tähendab, et puuduvad õiguslikud vahendid, mida saaks olukorra parandamiseks 

kasutada; arvestades, et komisjoni tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi talitused on 

korrapäraselt teatanud puudujääkidest ELi kohaldatavate toidualaste õigusnormide nõuete 

                                                 
1 ELT C 65, 19.2.2016, lk 2. 
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rakendamises ja jõustamises, näiteks seoses lihamassi märgistamise1 või toidu lisaainete 

kasutamisega2; arvestades, et toidu ja teiste tarbekaupade tootjad võivad ELi õigusaktide 

lahknevaid tõlgendusi ja/või nende riiklike pädevate asutuste poolset ebapiisavat 

rakendamist ja jõustamist ära kasutada oma toodete kohandamiseks, mis mõjutab 

negatiivselt tarbijaid; arvestades, et sama kaubamärgi all ja sama pakendiga turustatavate 

toodete erinev sisu vähendab tarbijate usaldust ning kahjustab ELi reguleeriva raamistiku 

mainet; 

H. arvestades, et selliste toodete olemasolu ELi ühtsel turul, mida turustatakse mitmes riigis 

samasugusena, kuid mille koostis või omadused erinevad märkimisväärselt, õõnestab 

täielikult aluspõhimõtteid, millele ühtne turg tugineb; arvestades, et tarbijatele peaks 

siseturul olema tagatud samaväärne kaitsetase kõigis liikmesriikides; 

I. arvestades, et erinevused koostises, mis võivad mõjutada tarbijate tervist, võivad lisaks 

toiduainetele esineda ka kosmeetikatoodetes, hügieenitoodetes ja puhastustoodetes; 

J. arvestades, et toiduainete koostise muutmine selle rasva-, suhkru- ja soolasisalduse 

vähendamiseks on mitmes Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa riikides viibinud; 

K. arvestades, et kaubamärkidel on märkimisväärne mõju sellele, kuidas tarbijad tajuvad 

tooteid, nende väärtust ja nende kvaliteeti; arvestades, et tarbijad ei eelda a priori, et ühtse 

turu erinevates riikides müüdavatel kaubamärgiga toodetel võivad olla erinevad omadused; 

L. arvestades, et eri liikmesriikide tarbijad ja/või liikmesriikide vahel reisivad tarbijad ei saa 

ise hinnata teatavate toodete maitse- ja koostise erinevusi, kui need erinevused ei ole 

märgitud toote etiketil, ning ei saa asjakohase teabe puudumise tõttu seega teha teadlikku 

ostuotsust, mis võib moonutada nende majanduslikku käitumist; 

M. arvestades, et mitmed avaliku arvamuse uuringud on näidanud, et sellised 

kvaliteedierinevused ärritavad tarbijaid, pannes nad end tundma teisejärguliste ELi 

kodanikena; 

1. väljendab heameelt 2 miljoni euro eraldamise üle ühise katsemetoodika väljaarendamiseks 

ning selle üle, et ELi 2018. aasta eelarvesse lisati pilootprojekt, mille eesmärk on hinnata 

kahetise kvaliteedi erinevaid aspekte mitmes erinevas tootekategoorias; ergutab liikmesriike 

ja riiklikke asutusi käimasolevates algatustes aktiivselt osalema, et protsessi hõlbustada, 

ning integreerima seda metoodikat oma töötavadesse; rõhutab toidukaupade, aga ka 

mittetoidukaupade põhjaliku ja õigeaegse analüüsimise tähtsust ning nõuab, et komisjon 

eraldaks rahalised vahendid selleks, et korraldada vähemalt kaheaastase 

turujärelevalveperioodi kestel võrdlevaid uuringuid, et heidutada tootjaid, kes on seda 

eksitavat tava kasutanud; 

2. ergutab komisjoni looma olemasoleva pädeva ELi ameti juurde selle valdkonna 

spetsialistidest koosnevat eraldi direktoraati, mille ülesandeks oleks korraldada tootjate 

tehastes kontrolle ning auditeid tootmisvoogude kohta, et teha kindlaks, kas toote koostis 

vastab tootja märgitule juhtudel, kus esineb kahetise kvaliteedi kahtlusi; nõuab, et see uus 

direktoraat võtaks Euroopa avaliku registri kujul kasutusele veebiplatvormi, mis oleks 

jagatud sektsiooniks, mis sisaldab teavet kõigi toodete kohta, mille puhul pädevad asutused 

on leidnud, et need on kahetise kvaliteediga, ning sektsiooniks, mis sisaldab tootjate 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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vabatahtlikult esitatud teavet ELis turustatavate toodete kohta; toonitab, et teave peaks 

olema hõlpsaks võrdlemiseks kergesti kättesaadav, et võimaldada tarbijatel teha enne ostu 

tegemist teadlikke otsuseid; 

3. võtab teadmiseks, et komisjon avaldas ELi ühtlustatud metoodika toidu valimise, proovide 

võtmise ja katsetamise kohta toidu kvaliteediomaduste hindamiseks; toonitab võetud 

kohustust teha ELi-ülesed katsetulemused kättesaadavaks selle aasta lõpuks; nõuab Euroopa 

Parlamendi liikmete suuremat kaasatust protsessi; rõhutab, et lisaks ühtsele metoodikale 

toiduainete ja jookide kahetise kvaliteedi katsetamiseks tuleb välja arendada ka ühtne 

metoodika katsetulemuste hindamiseks ja leidude tõlgendamiseks; 

4. väljendab heameelt kahetist kvaliteeti käsitleva arutelu üle toiduainete tarneahela toimimise 

parandamist käsitleval kõrgetasemelisel foorumil; rõhutab vajadust kaasata võimalikult 

palju sidusrühmi; 

5. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle parandada vastusena avalikkuse väljendatud 

muredele toiduohutuse valdkonna teadusuuringute läbipaistvust, et suurendada juurdepääsu 

ostuotsuste tegemiseks vajalikule teabele, mida toetaks usaldusväärne ja teaduspõhine 

riskihindamine; 

6. väljendab kahetsust, et komisjoni teatis ELi toidu- ja tarbijakaitsealaste õigusnormide 

kohaldamise kohta toodete kvaliteedierinevuste suhtes on liiga tagasihoidlik, kuna 

tarbijakaitset käsitlevad õigusaktid peaksid kehtima kõigi toodete suhtes laiemalt, ning et 

ettepanekus esitatud sammud ei ole piisavad, tegelemaks kahetise kvaliteediga toodete 

probleemiga ühtsel turul; rõhutab, et oluline on töötada tarbijakaitseasutuste jaoks välja 

selged ja tõhusad suunised ja toetusmeetmed ning et kiiremas korras on vaja 

parandusmeetmeid tarbijate suhtes diskrimineerivate tavade vastu võitlemiseks; hoiatab, et 

tarbijaid ei tohi eksitada, ning nõuab, et riiklikud toiduametid otsustaksid iga juhtumi puhul, 

kas kõnealused tavad on ebaseaduslikud, tuginedes ebaausaid kaubandustavasid käsitleva 

direktiivi sätetele ning nende koostoimele tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitlevas 

määruses (EL) nr 1169/2011 sätestatud õiglase teavitamise nõuetega; 

7. tunneb muret territoriaalsete piirangute pärast, millega kauplejad puutuvad kokku kaupade 

hankimisel; nõuab, et komisjon uuriks kiiremas korras ebaausaid ettevõtetevahelisi tavasid, 

mille puhul sunnivad tarnijad näiteks selvehalle hankima tooteid kindlast tehasest, mis võib 

takistada tarbijatel potentsiaalselt parema kvaliteediga toodete ostmist teisest liikmesriigist 

ning moonutada ühtset turgu; 

8. märgib, et kohalikel tootjatel on keeruline ühisturule juurde pääseda; kutsub komisjoni üles 

tegema kindlaks, kas kahetine kvaliteet avaldab negatiivset mõju kohalikule ja 

piirkondlikule tootmisele; 

9. toonitab, et oluline on suurendada tarbija teadlikkust ning parandada teabe kättesaadavust; 

on seisukohal, et selle teabe esitamine peaks olema kohustuslik ja mitte üksnes vabatahtlik; 

kutsub komisjoni ja asjakohaseid riiklikke asutusi korraldama teavituskampaaniaid, mis 

oleksid suunatud tarbijatele kogu ELis, pöörates erilist tähelepanu läänepoolsetele 

liikmesriikidele, kus teadlikkus võib olla madalam; märgib, et kahetise kvaliteedi tavad 

mõjutavad kõiki ELi kodanikke, sealhulgas siis, kui nad reisivad liikmesriikide vahel; 

väljendab heameelt mõnede tootjate avalduste üle, mille kohaselt kavatsevad nad oma 

retsepte muuta; palub tagada, et selliste muudatuste tagajärjel ei väheneks toote kvaliteet 

üheski liikmesriigis; rõhutab tööstusharu rolli tarbijale pakendil selge ja korrektse teabe 

esitamises, diskrimineerivate tavade peatamises ning tarbija usalduse taastamises; kiidab 
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heaks komisjoni algatuse hõlbustada tootjate ja kaubamärgiomanike assotsiatsioonide 

tegevusjuhendi väljatöötamist;  

10. toonitab, et ei ole kohane standardida kogu ELis toidu maitset ja toidu valmistamiseks 

kasutatavaid retsepte, kuna toitude retseptid kajastavad ühtlasi piirkondlike maitse-eelistuste 

mitmekesisust ELis; rõhutab siiski, et märkimisväärseid erinevusi lastele mõeldud toodetes, 

nagu imikutele ja väikelastele mõeldud tooted, ei saa põhjendada üksnes piirkondlike 

maitse-eelistustega; võtab arvesse argumenti, et ka muud tooted võivad teatud juhtudel 

õigustatud põhjustel erineda; rõhutab siiski, et tarbijaid tuleks kõigist erinevustest selgelt ja 

viivitamata teavitada; on seisukohal, et sama kaubamärgi tooted võivad aeg-ajalt maitse ja 

retsepti poolest erineda, tulenevalt teatavatest tingimustest ELi kohalikel turgudel, ning et 

kohalike toorainete kasutamine ning vajadus võtta arvesse riiklikke õigusakte või 

toiduainete koostise muutmise eesmärke võib samuti erinevusi põhjustada; 

11. toonitab kodanikuühiskonna tähtsust kahetise kvaliteedi tavade analüüsimisel, nende vastu 

arvamuse avaldamisel ja nendealase teadlikkuse suurendamisel; nõuab suuremat toetust 

riiklikele tarbijaorganisatsioonidele, eeskätt riikides, kus need on endiselt võrdlemisi 

nõrgad, nii et nad saaksid suurendada oma suutlikkust, töötada välja oma katsetegevused 

ning toetada koos pädevate asutustega toodete ebaausate erinevuste seiret ja avastamist; 

nõuab toiduohutuse ja tarbijaõiguste valdkonnas institutsiooniliste ja individuaalsete 

rikkumisest teatajate paremat kaitset; 

12. rõhutab, et argumendid, milles osutatakse tarbijate eelistustele ning toiduainete koostise 

muutmisele, ilma et sellega kaasneks piisav ja asjakohane teave, näiteks asjakohaste riiklike 

eeskirjade täitmise kohta, ei saa mingil juhul õigustada kahetise kvaliteediga toodete turule 

laskmist, arvestades, et sellised tooted ei kajasta tarbijate üldist huvi ning tarbijate 

eelistused ei ole määratud kindlaks läbipaistvalt;  

13. lükkab otsustavalt tagasi mõnede tootjate väited, mille kohaselt tehakse koostises ja/või 

kvaliteedis muutusi selleks, et hinnad vastaksid tarbijate ootustele; toonitab, et mitmed 

uuringud on näidanud, et madalama kvaliteediga tooted on sageli kallimad kui nende 

kõrgema kvaliteediga vasted mujal ELis; 

14. on seisukohal, et ühtsel turul ei tohiks kindlas ja identses pakenditüübis turustatavate 

toodete kvaliteet või toiteväärtus põhimõtteliselt erineda; märgib, et sama kaubamärgi 

toodetel võivad siiski olla erinevad omadused, mis tulenevad õigustatud teguritest, nagu 

tootmise geograafiline asukoht, kohalikud eritingimused või erinevused toorainete 

hankimises, mis on seotud nende geograafilise või hooajalise kättesaadavusega, kuid et 

tarbijaid tuleks toote pakendil selgelt ja nähtaval viisil nõuetekohaselt teavitada kõigist 

koostise ja omaduste erinevustest võrreldes originaalretseptiga; kutsub komisjoni üles 

esitama sel eesmärgil ettepaneku toodete märgistamist käsitlevate õigusaktide muutmiseks; 

15. ergutab tungivalt kasutama toodete pakendamise puhul ringmajanduse põhimõtet ning 

rõhutab, et kui toodete pakendamine vastab sellele põhimõttele ühes liikmesriigis, tuleks 

tootjal teha kooskõlastatud jõupingutusi tagamaks, et see on nii kõigi nende sama 

kaubamärgi all ning sama tüüpi pakendis turustatavate toodete puhul kogu ELis ja 

kaugemal; 

16. rõhutab, et oluline on nn võrdlustoote mõiste, mille suhtes tarbija ootuseid hinnatakse; 

toonitab, et tarbijaid tuleb piisavalt teavitada nende ostetavate toodete koostisest, et nad ei 

ostaks toodet, mille koostis erineb sellest, mida nad silmas peavad; 
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17. rõhutab, et mõnede toote kahetise kvaliteedi juhtumite põhjuseks on ELi õigusaktide 

puudulik jõustamine; kutsub liikmesriikide ametiasutusi üles kiiremas korras toidu 

märgistamist käsitlevaid kehtivaid ELi eeskirju jõustama, muu hulgas näiteks seoses 

lihamassiga; 

18. väljendab heameelt komisjoni hiljutiste algatuste üle tegeleda kahetise kvaliteedi 

probleemiga, eelkõige pidades silmas ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 

ajakohastamist tarbijate kaitsmise ettepaneku raames (nn uus kokkuleppe tarbijatega); 

väljendab siiski kahetsust, et ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi artikli 6 

kavandatav muudatus ei pruugi viia suurema õiguskindluseni; on seisukohal, et ebaausate 

kaubandustavade direktiivi I lisa muutmine kahetise kvaliteedi tava musta nimekirja 

lisamise teel on kõige tõhusam viis kahetise kvaliteedi juhtumite vastu võitlemiseks turul; 

kutsub komisjoni üles looma õigusraamistiku, mis võimaldab tarbijatel nõuda tootjatelt 

hüvitist tarbijaõiguste rikkumise korral; 

19. märgib, et toodete kahetine kvaliteet ei puuduta ainult toiduaineid, vaid laieneb paljudele 

erinevatele sektoritele, nagu kosmeetikasektor; nõuab täiendavate jõupingutuste tegemist, et 

luua liikmesriikide vahel mittediskrimineerivad tavad ning eeskirjad kõigi siseturul olevate 

toodete jaoks; 

20. toonitab vajadust tõhusate ja ulatuslike õigusaktide järele, mis annaksid selged juhised 

kahetise kvaliteedi probleemi lahendamiseks. 
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