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ELi audiitoritel on kavas uurida
mahepõllumajandusliku toidu kontrollisüsteemi
Euroopa Kontrollikoda auditeerib mahepõllumajandusliku toidu kontrollimist ELis. Audiitoritel on kavas
uurida mahepõllumajanduslike toodete tootmise, töötlemise, turustamise ja impordi kontrollisüsteemi.
Audiitorid kavatsevad hinnata, kas tarbijatel on nüüd võimalik saada suurem kindlus toodete
mahepõllundusliku päritolu kohta kui eelmise selles valdkonnas tehtud kontrollikoja auditi ajal aastal
2012. Asjast huvitatutele on audiitorid avaldanud ka taustdokumendi mahepõllumajandusliku toidu
kontrollisüsteemi kohta ELis.
Mahepõllumajanduslik tootmine on toiduainete ja muude toodete tootmise viis, mis lähtub looduslikust
elutsüklist. Toodete mahepõllumajanduslikku päritolu tõendatakse vastavalt ELi õigusaktidega sätestatud
sertifitseerimissüsteemile ja selle üle teeb järelevalvet Euroopa Komisjon. Nimetatud süsteemi rakendavad
liikmesriigid ja kontrollivad nii avaliku kui erasektori asutused.
Ajavahemikul 2010–2015 kasvas ELi mahepõllumajanduslike toiduainete jaemüük 54 %. Samal perioodil
kasvas mahepõllumajandusliku tootmise all olev kogupindala ELis 21 %. Ajavahemikul 2012–2015 kasvas
mahepõllumajanduslike toodete import 32 %. Ehkki mahepõllumajanduslike toodete hind on tavapärasel
meetodil toodetud kaupadest kallim, on turul raskusi nõudluse täitmisega ja kõrgem hind, mida tarbijad on
valmis maksma, võib soodustada võltsitud mahepõllumajanduslike toodete müüki.
„Mahepõllumajandussektori peamine ülesanne on tarbijate usaldust säilitades tagada pakkumise ja
nõudluse pidev kasv,“ ütles auditi eest vastutav kontrollikoja liige Nikolaos Milionis.
Sertifitseeritud mahepõllumajandustootjad saavad ühise põllumajanduspoliitika raames nn
rohestamistoetust. Samuti on mahepõllumajandustootjatel võimalik saada Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist toetust nii mahepõllumajandusele üleminekuks kui ka sellega jätkamiseks.
Nimetatud fondist ajavahemikul 2014–2020 mahepõllumajanduslikule tootmisele tehtud maksete
kogusumma oli 6,5 miljardit eurot.
Auditiaruanne on kavas avaldada 2019. aasta alguses. Nimetatud aruanne on osa kontrollikoja aruannete
seeriast, milles käsitletakse toiduahela eri aspekte, sh toidu raiskamist (aruanne avaldati 2017. aasta
jaanuaris), loomade heaolu (aruanne koostamisel) ja toiduohutust (aruanne koostamisel).

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid.
Taustdokument on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu.
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ELi määrus 834/2007 on aluseks mahepõllumajandusliku tootmise säästvale arengule, tagades samal ajal
siseturu tõhusa toimimise, ausa konkurentsi ja tarbijate usalduse ning kaitstes tarbijate huve.
Põllumajandustootjatel ja muudel ettevõtjatel on võimalik mahepõllumajanduslike toiduainete tootmiseks
saada ühise põllumajanduspoliitika 1. ja 2. samba raames toetust.

ELi audiitorite viimane selleteemaline aruanne oli eriaruanne nr 9/2012 „Mahepõllumajanduslike
toodete tootmise, töötlemise, turustamise ja impordi kontrollisüsteemi audit“.
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