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ELi audiitorite sõnul on mahepõllumajanduslike toodete 
kontrollisüsteem paranenud, kuid teha saaks rohkem 
Mahepõllumajanduslike toodete kontrollisüsteem on ELis viimastel aastatel paranenud, kuid 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on osa probleeme püsima jäänud. Audiitorite 
sõnul on täiendavaid meetmeid vaja liikmesriikide allesjäänud puuduste kõrvaldamiseks ning 
impordi järelevalve ja toodete jälgitavuse parandamiseks. 

Hind, mida tarbijad maksavad ELi mahepõllumajandusliku tootmise logo kandvate toodete eest, 
on mõnikord oluliselt kõrgem kui tavaliste toodete puhul. Valdav osa ELis tarbitavatest 
mahepõllumajanduslikest toodetest toodetakse liidu territooriumil.  

Puudub teaduslik meetod selle kindlaksmääramiseks, kas toode on mahepõllumajanduslik. 
Seetõttu on tugev kontrollisüsteem, mis hõlmab kogu tarneahelat tootjatest toiduainete tootjate, 
importijate ja levitajateni, oluline, andmaks tarbijatele kindluse, et nende ostetud 
mahepõllumajanduslikud tooted on seda ka tegelikult. Euroopa Komisjonil on keskne roll 
kontrollisüsteemi järelevalves.  

ELi mahepõllumajandussektor on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Audiitorid tegid oma 
varasema, 2012. aasta aruande järelkontrolli ja hindasid, kas ELi mahepõllumajanduslike toodete 
tootmise, töötlemise, turustamise ja impordi kontrollisüsteem annab tarbijatele suurema 
kindlustunde. Lisaks kuuele varem külastatud liikmesriigile tehti auditikülastused ka Bulgaariasse 
ja Tšehhi Vabariiki.  

Audiitorid leidsid, et kontrollisüsteem on paranenud ja et nende varasemaid soovitusi on üldiselt 
järgitud. Eelmisel korral auditeeritud liikmesriigid on võtnud meetmeid oma kontrollisüsteemide 
parandamiseks ja komisjon jätkas oma kontrollkülastusi, olles nüüdseks külastanud enamikke 
liikmesriike. Siiski on veel mitmeid puudusi: nõuete rikkumise puhul sunnimeetmete kasutamine 
ei ole kogu ELis ühtlustatud ning liikmesriikide ametiasutused ja kontrollorganid teatasid 
mõnikord nõuete rikkumisest hilinemisega.  

 „Kui tarbijad ostavad mahepõllumajanduslikke tooteid, tuginevad nad asjaolule, et 
mahepõllumajanduslikke eeskirju on kohaldatud tarneahela igas etapis, olgu tegemist ELis 
toodetud või imporditud toodetega,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige 
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Nikolaos Milionis. „Komisjon peaks tegema liikmesriikidega koostööd, et kõrvaldada allesjäänud 
puudused ja muuta kontrollisüsteem nii tõhusaks kui võimalik. See on oluline selleks, et säilitada 
tarbijate usaldus ELi mahepõllumajandusliku tootmise logo vastu.“ 

Käesolev audit hõlmas ulatuslikumalt impordikorda. 2018. aastal importis EL 
mahepõllumajanduslikke tooteid rohkem kui 100st kolmandast riigist. Audiitorid leidsid, et 
komisjon on alustanud mahepõllumajanduslikke tooteid ELi eksportivates riikides asuvate 
kontrollorganite külastamist. Nad tegid kindlaks ka puudused sissetulevate kaubasaadetiste 
kontrollimisel liikmesriikides ja leidsid, et mõnes liikmesriigis ei olnud kontrollorganite tehtav 
importijate kontroll veel täielik. 

Audiitorid kontrollisid mahepõllumajanduslike toodete jälgitavust. Hoolimata olukorra 
paranemisest viimastel aastatel, eriti ELis, leidsid nad, et paljusid tooteid ei olnud võimalik jälgida 
tagasi põllumajandustootjani, ja mõne toote tootjani jälgimiseks kulus enam kui kolm kuud.  

Audiitorid soovitavad komisjonil 

• tegeleda allesjäänud probleemidega liikmesriikide kontrollisüsteemides ja aruandluses; 

• parandada järelevalvet impordi üle, sealhulgas tugevdades koostööd 
akrediteerimisasutustega ja muude oluliste imporditurgude pädevate asutustega; 

• teha põhjalikumat mahepõllumajanduslike toodete jälgitavuse kontrolli. 

Toimetajatele 

Eriaruanne nr 4/2019: „Mahepõllumajanduslike toodete kontrollisüsteem on paranenud, kuid 
mõned probleemid on veel lahendamata“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil 
(eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

Käesolev aruanne on järelkontroll leidudele kontrollikoja eriaruandes nr 9/2012, mis käsitles 
mahepõllumajanduslike toodete tootmist, töötlemist, turustamist ja importi reguleeriva 
kontrollisüsteemi auditit, mille käigus külastasid audiitorid Ühendkuningriiki, Saksamaad, Itaaliat, 
Hispaaniat, Prantsusmaad ja Iirimaad. 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade 
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes esitatud 
soovitustest viiakse ka ellu. Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust 
ELi kodanike jaoks. 
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