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Põllumajandusameti struktuur 
01.03.2019

Vastutusvaldkonnad

➢MAAPARANDUS

➢TAIMETERVIS

➢ISTUTUS- JA PALJUNDUSMATERJAL, 

SEEMNEKARTUL 

➢VÄETISED

➢SORT

➢SEEME

➢TUULEKAER 
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Vastutusvaldkonnad 
kokkupuude toidupettustega

➢ VÄRSKE PUU- JA KÖÖGIVILI 

➢ TAIMEKAITSE

➢ MAHEPÕLLUMAJANDUS

Värske puu- ja köögivilja 
turustamine
➢Probleemid: 

– vale päritoluriigi avaldamine müügikohal 

– kauba saatelehed

➢Põhjused: 

– kõrgem hind/pettusest saadav vaheltkasu

– kohaliku toodangu hooajalisus ja tarbija 

eelistused

➢Tagajärg: mainekahju ausatele tootjatele, kogu 

valdkonnale

➢Mõju toiduohutusele ei ole



29/09/2019

4

Värske puu- ja köögivilja 
turustamine
võimalused pettuste vältimiseks (1)

Tootjate enesekontroll ja pakendi erimärgistus

Värske puu- ja köögivilja 
turustamine
võimalused pettuste vältimiseks (2)
➢Partii numbri märkimine pakendile ja 

saatedokumendile (identne, võrreldav) 

➢Turustajale arvestuse pidamise kohustus

➢Ühisturustamise arendamine

➢Turgude, müügipindade valdajate omavastutus

➢Kontrollitulemuste avalikustamine

➢Sanktsioonide karmistamine (EL 

kontrollimäärus 2017/625)
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Värske puu- ja köögivilja 
turustamine
võimalused pettuste vältimiseks (3)
➢Laboratoorne võimekus päritolu kindlaks 

tegemiseks (isotoopmeetodi arendamine)

➢Koostöö PMA teiste struktuuriüksustega 

(taimekaitse, mahepõllumajandus)

➢Koostöö teiste ametiasutustega: 

Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet, 

Maksu- ja Tolliamet, Põllumajandusuuringute Keskus

➢Koostöö Aiandusliidu, Talupidajate Keskliidu jt

➢Tarbija teadlikkus

Taimekaitsevahendite kasutamise 
kontroll
lisainfo allikas
➢Tootmise ja turustamise tasandil värskest puu-

ja köögiviljast võetud proovide tulemuste 

võrdlus → võib kinnitada saaduste Eesti 

päritolu

➢Euroopa Liidu taimekaitsevahendite jääkide 

andmebaas

➢Eesti taimekaitsevahendite register
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EU Pesticides database

Mahepõllumajanduslik tootmine

➢Probleemid: 

- mittemaheda saaduse turustamine mahedana 

- mahe- ja tavatoodangu segamine koguste 

suurendamiseks 

➢Põhjused: mahesaaduste kõrgem hind,  

eelkokkulepped kokkuostjatega

➢Tagajärg: mainekahju ausatele tootjatele, kogu 

valdkonnale/riigile

➢Mõju toiduohutusele ei ole
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Mahepõllumajanduslik tootmine
võimalused pettuste vältimiseks

➢Tootjate omavastutus 

➢Kokkuostjate/turustajate enesekontroll, sh 

proovid

➢Tootjal kasutada ainult üks tootmisviis

➢Sanktsioonide karmistamine

Toidu pettustega seotud tagajärjed

➢ Dokumentide võltsimine

➢ Maksupettused 

➢ Ebaaus konkurents

➢ Tarbija petmine

➢ Mainekahju
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Lahendused (1)

➢Koostöö tootjatega ja koordineeritud tegevused 

pettuste avastamiseks (etteteatamata ja 

suunatud kontrollid)

➢Vastutuse võtmine erinevate asutuste ja 

struktuuriüksuste vahel, kiire infovahetus ja 

tegutsemine ühise eesmärgi nimel

Lahendused (2)

➢Õiguslikud alused, sh mõjusad sanktsioonid, 

mis minimeerivad rikkumise riske ja toetavad 

rikkujate konkurentsist kõrvaldamist 

➢Ettevõtjate omavastutus/enesekontroll

➢Ühistegevus/tootjate liidud

➢Tarbija teadlikkus

➢ …
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Tänan!
Maris.Raudsepp@pma.agri.ee


