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Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Komisjoni juhitav toiduainete 
tarneahela toimimise parandamist käsitlev 
kõrgetasemeline foorum kiitis 2010. aastal 
heaks toiduainete tarneahela vertikaalsete 
suhete hea tava põhimõtted, milles olid 
kokku leppinud enamikku toiduainete 
tarneahela ettevõtjaid esindavad 
organisatsioonid. Nende põhimõtete 
alusel loodi 2013. aastal 
tarneahelaalgatus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD) võttis 
2011. aastal vastu hargmaistele 
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ettevõtjatele mõeldud vastutustundliku 
ärikäitumise ajakohastatud suunised, mis 
on kõige põhjalikumad soovitused, mida 
toetavad olemasolevad valitsused ja milles 
käsitletakse kõiki ettevõtluseetika 
põhivaldkondi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Toiduainete tarneahelas osalevad 
toiduainete tootmise, töötlemise, 
turustamise, tarnimise ja jaemüügi 
etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on 
ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu 
jõuavad toiduained talust toidulauani. 
Kõnealused ettevõtjad kauplevad 
toiduainetega, st põllumajanduslike 
esmatoodetega, sealhulgas kala- ja 
vesiviljelustooted, mis on loetletud 
aluslepingu I lisas kui toiduna 
kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, 
nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis 
on saadud põllumajandustoodete 
töötlemisel ja mõeldud toiduna 
kasutamiseks.

(3) Põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas osalevad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tootmise, töötlemise, impordi, ekspordi, 
turustamise, tarnimise, jaemüügi ja 
lõpptarbijale müümise etappides erinevad 
ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt 
olulisim kanal, mille kaudu tooted 
tarbijani jõuavad. Kõnealused ettevõtjad 
kauplevad põllumajandustoodete ja 
toiduainetega, st põllumajanduslike 
esmatoodetega, sealhulgas kala- ja 
vesiviljelustooted, mis on loetletud 
aluslepingu I lisas kui toiduna 
kasutamiseks mõeldud tooted, muud, 
nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis 
on saadud põllumajandustoodete 
töötlemisel ning mõeldud 
põllumajandustoodete ja toiduainetena 
kasutamiseks. 

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist 
terminiks „põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(5) Ettevõtjate arv ja suurus on 
toiduainete tarneahela eri etappides erinev. 
Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud 
sellega, mil määral ettevõtjad on 
koondunud, ja ebaausate kaubandustavade 
abil võib tekkida võimalus 
läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks 
kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad 
on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas 
tegutsevatele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele. 
Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad 
põllumajandustootjad ongi peamiselt 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(5) Ettevõtjate arv ja suurus on 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahela eri etappides erinev. 
Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud 
sellega, mil määral ettevõtjad on 
koondunud, ja ebaausate kaubandustavade 
abil võib tekkida võimalus 
läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks 
kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad 
on veelgi kahjulikumad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas tegutsevatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele nii liidus 
kui ka liidust väljaspool. 
Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad 
põllumajandustootjad on sageli väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kuid kõik 
tarnijad, olenemata nende suurusest, on 
ebaausate kaubandustavade suhtes 
vastuvõtlikud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Sõltumata ettevõtja suurusest, on 
läbirääkimispositsiooni erinevus 
vastavuses tarnija või ostja sõltuvusega, 
eelkõige majandusliku sõltuvusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
teatavate ilmselgelt ebaausate 
kaubandustavade vastase kaitse 
miinimumstandard, et vähendada selliste 
tavade esinemist ja aidata kindlustada 
põllumajandustootjate õiglane elatustase. 
See peaks tooma kasu kõigile 

(7) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
teatavate ilmselgelt ebaausate 
kaubandustavade vastase kaitse 
miinimumstandard, et vähendada selliste 
tavade esinemist ja aidata kindlustada 
põllumajandustootjate õiglane elatustase. 
See peaks tooma kasu kõigile 
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põllumajandustootjatele või toiduaineid 
tarnivatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud), tingimusel 
et need isikud vastavad mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
määratlusele, mis on esitatud komisjoni 
soovituse 2003/361/EÜ12 lisas. Mikro-, 
väikesed ja keskmise suurusega tarnijad 
on ebaausate kaubandustavade suhtes 
eriti haavatavad ja neil on kõige vähem 
võimalusi nende tavadega toime tulla, 
ilma et see mõjutaks negatiivselt nende 
majanduslikku elujõulisust. Kuna 
ebaausate kaubandustavade põhjustatud 
rahaline surve väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele kandub sageli läbi 
tarneahela ja jõuab 
põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad 
kaitsma väikeseid ja keskmise suurusega 
tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates 
etappides. Vahendajate kaitse peaks ära 
hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige 
põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad 
kaubavahetuse ümbersuunamisest 
põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, 
kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata 
tarnijatele.

põllumajandustootjatele või 
põllumajandustooteid ja toiduaineid 
tarnivatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele (sh tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud ja ühistud). 
Ebaausate kaubandustavade põhjustatud 
rahaline surve kandub sageli läbi 
tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni 
ning seetõttu peaksid ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad 
kaitsma vahendajaid ka esmatootmisele 
järgnevates etappides. Vahendajate kaitse 
peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed 
(eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis 
tulenevad kaubavahetuse 
ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt 
ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud 
tooteid.

_________________
12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Et ostja ei asu alati samas kohas, 
kuhu põllumajandustooteid ja toiduaineid 
tarnitakse ning kus neid turustatakse, 
tuleks asjakohaseid eeskirju kohaldada 
asukohast olenemata kõigi ostjate suhtes, 
kui nende ostetavad tooted on mõeldud 
kasutamiseks liidu põllumajandustoodete 
ja toiduainete tarneahelas. Selleks et 
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tugevdada käesoleva direktiivi 
rakendamist ja täitmise tagamist 
ettevõtjate poolt, kes on asutatud EList 
väljaspool, peaks komisjon lisama 
kolmandate riikidega sõlmitavatesse liidu 
kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse 
eriklauslid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada direktiivi kohaldamisalasse väljaspool ELi asuvad 
ettevõtjad, kes ostavad ja müüvad tooteid ELi turul, ning vältida seda, et ostja saab 
eeskirjadest kõrvale hiilida kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole.

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse need ostjad, 
kes, kuigi nad on asutatud EList väljaspool, ostavad ja müüvad tooteid ELi turul. Selleks et 
tugevdada käesoleva direktiivi sätete rakendamist ja jõustamist, palutakse komisjonil lisada 
liidu kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse kolmandate riikidega eriklauslid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse peaksid kuuluma 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
müügiga seotud kõrvalteenused. Selliseid 
teenuseid nagu transport, 
desinfitseerimine või arveldamine ei 
tohiks käsitada põllumajandustoodete ja 
toiduainete müügi kõrvalteenustena ning 
seega ei peaks need käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluma.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes 
müüvad toiduaineid liidus asutatud 
ostjatele, peaksid saama tugineda liidu 
miinimumstandardile, et hoida ära 

(8) Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes 
müüvad põllumajandustooteid ja 
toiduaineid ostjatele, peaksid saama 
tugineda liidu miinimumstandardile, et 
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soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb 
tarnijate kaitsest liidus.

hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis 
tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

Selgitus

Aina vähenev osa tuludest, mis jõuab arengumaade väikepõllumajandustootjateni ja 
töölisteni, ning töötingimused, mida nad peavad ebaausate kaubandusavade tõttu taluma, 
õõnestavad liidu arengupoliitikat ja eesmärke, mis on sätestatud kestliku arengu tegevuskavas 
aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Mõjuvõimu tasakaalustamatus 
tarneahelas ja supermarketite ebaausad 
kaubandustavad lähevad kalliks maksma, 
sest see tekitab ja võimendab enamikus 
põllumajandustootmisega tegelevates 
riikides ja vaestes riikides negatiivseid 
sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid, 
sealhulgas põhiliste inimõiguste eitamist, 
soolist diskrimineerimist, võimetust 
teenida elamiseks piisavat palka ja pikki 
töötunde.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks kohaldada asjakohaseid 
eeskirju toiduainete tarneahelas 
tegutsevate suuremate, st muude kui 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ärikäitumise suhtes, sest just nendel on 
väikeste ja keskmise suurusega 
tarnijatega kauplemisel tavaliselt 
suhteliselt tugevam 
läbirääkimispositsioon.

(9) Asjakohaseid eeskirju tuleks 
kohaldada kõigi põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahelas tegutsevate 
ettevõtjate suhtes.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna enamik liikmesriike juba on 
kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid 
käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need 
on erinevad), on asjakohane kasutada liidu 
õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi 
kehtestamise vahendina direktiivi. See 
peaks võimaldama liikmesriikidel lisada 
asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda 
nii, et saavutatakse ühtne kord. 
Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta 
vastu ja kohaldada oma territooriumil 
rangemaid riiklikke õigusakte, mis 
kaitsevad väikeseid ja keskmise suurusega 
tarnijaid ja ostjaid toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate 
ebaausate kaubandustavade vastu, 
tingimusel et peetakse kinni siseturu 
toimimise suhtes kohaldatavast liidu 
õigusest.

(10) Kuna enamik liikmesriike juba on 
kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid 
käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need 
on erinevad), on asjakohane kasutada liidu 
õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi 
kehtestamise vahendina direktiivi. See 
peaks võimaldama liikmesriikidel lisada 
asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda 
nii, et saavutatakse ühtne kord. 
Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta 
vastu ja kohaldada oma territooriumil 
rangemaid riiklikke õigusakte, mis 
kaitsevad kõiki tarnijaid ja ostjaid, 
olenemata nende suurusest, 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes 
esinevate ebaausate kaubandustavade 
vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu 
toimimise suhtes kohaldatavast liidu 
õigusest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna ebaausaid kaubandustavasid 
võib esineda toiduaine müügi igas etapis, st 
enne või pärast müügitehingut või selle 
ajal, peaksid liikmesriigid tagama, et 
käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, 
millises etapis need esinevad.

(11) Kuna ebaausaid kaubandustavasid 
võib esineda põllumajandustoote ja 
toiduaine müügi igas etapis, st enne või 
pärast müügitehingut või selle ajal, või siis, 
kui ostja või ostjate rühm osutab tarnijale 
asjaomase toote müügiga seotud 
kõrvalteenuseid, peaksid liikmesriigid 
tagama, et käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes 
sõltumata sellest, millises etapis need 
esinevad.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda 
konkreetset kaubandustava ebaausaks, on 
oluline vähendada riski, et piiratakse ausate 
ja tõhusust suurendavate kokkulepete 
kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu 
on asjakohane teha vahet tavadel, mis on 
selgelt ja ühemõtteliselt ette nähtud 
osapoolte vahel sõlmitud tarnelepingutes, 
ja tavadel, mis esinevad pärast tehingu 
alustamist, ilma et nendes oleks enne 
selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. 
Selle põhjal on võimalik keelustada vaid 
tarnelepingute asjakohaste tingimuste 
ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine. 
Siiski loetakse teatavad kaubandustavad 
ebaausaks juba nende olemuse tõttu ja 
nende puhul ei tohiks kohaldada osapoolte 
lepinguvabadust selleks, et nende puhul 
eeskirjadest erandit teha.

(12) Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda 
konkreetset kaubandustava ebaausaks, on 
oluline vähendada riski, et piiratakse ausate 
ja tõhusust suurendavate kokkulepete 
kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu 
on asjakohane teha vahet tavadel, mis ei 
tulene tarnija ostjast majandusliku 
sõltuvuse ärakasutamisest ning on selgelt 
ja ühemõtteliselt ette nähtud osapoolte 
vahel sõlmitud tarnelepingutes, ja tavadel, 
mis esinevad pärast tehingu alustamist, 
ilma et nendes oleks enne selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud. Selle põhjal 
on võimalik keelustada vaid tarnelepingute 
asjakohaste tingimuste ühepoolne 
muutmine. Siiski loetakse teatavad 
kaubandustavad ebaausaks juba nende 
olemuse tõttu ja nende puhul ei tohiks 
kohaldada osapoolte lepinguvabadust 
selleks, et nende puhul eeskirjadest erandit 
teha.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Kui jõustamisasutusele esitatakse 
kaebus, peaks seda, et kõnealust 
kaubandustava käsitletakse tarnelepingus 
selgelt ja ühemõtteliselt, tõendama ostja.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(12b) Ostja poolt tarnijale tehtavat 
makset, mis ületab mõistliku tähtaja, mis 
tuleks käesolevas direktiivis sätestada, 
tuleks käsitada ebaausa kauplemistavana 
ja see tuleks keelata. See keeld ei tohiks 
piirata makse-eeskirju, mis on sätestatud 
tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu, sealhulgas 
ühistute põhikirjas, kui see põhikiri 
sisaldab eeskirju, mis võimaldavad 
liikmetel demokraatlikult kontrollida oma 
organisatsiooni ja selle otsuseid, ega 
piirata tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud 
tavasid, mille eesmärk on muuta liidu 
kvaliteedikava kohaldamisalasse 
kuuluvate põllumajandustoodete ja 
toiduainetega seotud maksetingimusi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12c) Kirjalike lepingute kasutamine 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas tugevdab ettevõtjate vastutust 
ja aitab vältida teatavaid ebaausaid 
kaubandustavasid ning suurendab 
teadlikkust vajadusest võtta paremini 
arvesse turusignaale, parandada hindade 
edasikandumist ja kohandada pakkumist 
nõudlusega. Et selliste lepingute 
kasutamist soodustada, peaks tarnijatel 
või nende liitudel olema õigus nõuda 
kirjaliku lepingu sõlmimist. Kui ostja 
keeldub sõlmimast kirjalikku lepingut 
tarnijaga, kes on nõudnud sellist lepingut 
vastavalt käesolevale direktiivile pärast 
seda, kui tingimustes oli kokku lepitud, 
tuleks seda käsitada ebaausa 
kauplemistavana ja see tuleks keelata.

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Toitumisalase teabega 
märgistussüsteemid, mille ostjad on 
tarnijatele kehtestanud ühepoolselt ning 
mis ei taga tarbijatele põhjalikku teavet, 
võivad diskrimineerida tootjaid ja 
tarbijaid tootevalikul eksitada. Selliste 
süsteemide kehtestamist peaks olema 
võimalik lugeda ebaausa kaubandustava 
määratluse alla kuuluvaks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesolevas 
direktiivis sätestatud keeldude tõhus 
jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama 
jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel 
peaks olema õigus tegutseda omal algatusel 
või toiduainete tarneahelas esinevatest 
ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud 
osapoolte kaebuste alusel. Kui kaebuse 
esitaja palub, et tema identiteet jääks 
konfidentsiaalseks, kuna ta kardab 
kättemaksu, peaksid liikmesriikide 
jõustamisasutused sellist soovi austama.

(13) Selleks et tagada käesolevas 
direktiivis sätestatud keeldude tõhus 
jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama 
jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel 
peaks olema õigus tegutseda omal algatusel 
või põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas esinevatest ebaausatest 
kaubandustavadest mõjutatud osapoolte 
kaebuste alusel. Kui esitatakse kaebus, 
peab asjaomase liikmesriigi 
jõustamisasutus kättemaksu kartusest 
tulenevalt kooskõlas siseriikliku õigusega 
tagama, et kaebuse esitaja identiteet jääb 
anonüümseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Et tagada ebaausate 
kaubandustavade keelustamise tõhus 
täitmine, peaks määratud 
jõustamisasutuse käsutuses olema kõik 
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vajalikud ressursid, töötajad ja 
eksperditeadmised.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kaebused tootjaorganisatsioonidelt 
või tootjaorganisatsioonide liitudelt 
võivad aidata kaitsta organisatsiooni 
selliste üksikliikmete identiteeti, kes on 
väikesed või keskmise suurusega tarnijad 
ja kes peavad ennast ebaausate 
kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide 
jõustamisasutustel peaks seega olema õigus 
võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja 
nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes 
samas süüdistatava menetlusõigusi.

(14) Kaebused tootja- või 
tarnijaorganisatsioonidelt või selliste 
organisatsioonide liitudelt, sealhulgas 
esindusorganisatsioonidelt, kellel on 
teadmisi põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahela 
kaubandustavadest, võivad aidata kaitsta 
organisatsiooni selliste üksikliikmete 
identiteeti, kes peavad ennast ebaausate 
kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide 
jõustamisasutustel peaks seega olema õigus 
võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja 
nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes 
samas süüdistatava menetlusõigusi.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Kui ametiasutused avaldavad oma 
otsused vastavalt käesolevast direktiivist 
tulenevale kohustusele, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata kaebajate ja muude 
ohvrite identiteedi kaitsmisele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikide jõustamisasutustel 
peaksid olema vajalikud volitused, et 

(15) Liikmesriikide jõustamisasutustel 
peaksid olema vajalikud volitused, et 
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tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete 
alusel. Neil peaks olema õigus vajaduse 
korral nõuda, et keelustatud tava 
kohaldamine lõpetataks. Hoiatava vahendi 
(näiteks õigus määrata trahve ja 
uurimistulemuste avaldamine) olemasolu 
võib motiveerida käitumist muutma ja 
panna osapooli otsima kohtueelseid 
lahendusi ning seetõttu peaksid sellised 
vahendid kuuluma jõustamisasutuste 
volituste hulka. Komisjon ja liikmesriikide 
jõustamisasutused peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
kohaldamisel. Eelkõige peaksid 
jõustamisasutused üksteist vastastikku 
abistama, näiteks vahetades teavet ja 
pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete 
alusel. Need peaksid olema erapooletud 
organid, kel puuduvad huvide konfliktid 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas tegutsevate ettevõtjatega ning 
kel on põhjalikud teadmised 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahela toimimisest. Nad peaksid 
tagama põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahela ausa ja 
nõuetekohase toimimise ning neil peaks 
olema õigus nõuda vajaduse korral ostjalt 
keelatud tava kasutamise viivitamatut 
lõpetamist. Hoiatava vahendi (näiteks 
õigus määrata trahve ja muid sama 
tõhusaid sanktsioone ja uurimistulemuste 
avaldamine) olemasolu võib motiveerida 
käitumist muutma ja panna osapooli otsima 
kohtueelseid lahendusi ning seetõttu 
peaksid sellised vahendid kuuluma 
jõustamisasutuste volituste hulka. 
Kohaldatava sanktsiooni määramisel 
tuleks võtta arvesse korduvaid rikkumisi. 
Komisjon ja liikmesriikide 
jõustamisasutused peaksid tegema tihedat 
koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
kohaldamisel, eriti seoses trahvide ja 
sanktsioonidega. Eelkõige peaksid 
jõustamisasutused üksteist vastastikku 
abistama, näiteks vahetades kogu 
asjakohast teavet ja pakkudes abi 
piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Jõustamisasutus peaks kaebuse 
esitajat teavitama mõistliku tähtaja 
jooksul oma otsusest kaebuse alusel 
meetmeid võtta või mitte võtta. Otsust 
kaebuse tagasilükkamise kohta peaks 
saama kohtulikult läbi vaadata. Kui 
jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal 
meetmete võtmiseks on piisavalt alust, 
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peaks ta teostama uurimise, mis tuleks 
lõpule viia mõistliku tähtaja jooksul. Kui 
selgub, et käesolevat direktiivi on rikutud, 
peaks jõustamisasutus nõudma, et ostja 
lõpetaks viivitamata keelatud 
kaubandustava kasutamise, ja määrama 
siseriikliku õiguse alusel rahatrahvi ja 
muud sama tõhusad sanktsioonid. Trahv 
ja muud sanktsioonid peaksid rikkumise 
laadi, kestust ja raskust arvesse võttes 
olema tõhusad, tekitatud kahjuga 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Rahatrahvi ja muude kohaldavate 
sanktsioonide määramisel tuleks võtta 
arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi. 
Jõustamisasutusel peaks olema võimalik 
keelduda mis tahes meetme võtmisest, kui 
sellega kaasneks risk avaldada kaebuse 
esitaja identiteet või muu teave, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse 
esitaja on sellise teabe täpsustanud. 
Jõustamisasutusel peaks olema võimalik 
määratud sanktsioonide kohta tehtud 
otsused avaldada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (15b) Ilma et see piiraks jõustamisasutuse 
volitusi ja kohustusi, peaksid liikmesriigid 
edendama tulemuslike ja sõltumatute 
vahendusmenetluste või alternatiivse 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
kasutamist käesolevas direktiivis 
määratletud ebaausast kaubandustavast 
tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja 
vahel. Vahendusmehhanismi või 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
mehhanismi kasutamisega ei piirata 
tarnija õigust esitada kaebust. Komisjonil 
peaks olema võimalik hõlbustada dialoogi 
pidamist ja end tõestanud tavade 
vahetamist, mis on seotud 
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vahendusmehhanismi või alternatiivse 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
kasutamisega liidu tasandil.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15c) Vajalik on luua liidu jõustamisalane 
võrgustik (edaspidi „võrgustik“), mille 
tegevust haldab komisjon ja mille eesmärk 
on koordineerida ning lihtsustada 
kooskõlastatud ja süsteemsel viisil 
liikmesriikide siseriiklikke õigusakte ja 
jõustamisalaseid kogemusi puudutava 
teabe ja parimate tavade vahetust, et 
tagada ühtne lähenemisviis käesolevas 
direktiivis sätestatud eeskirjade 
kohaldamisel. Võrgustik peaks samuti 
aitama kaasa ühise arusaama 
parandamisele selle kohta, milliseid 
konkreetseid ettevõtlustavasid tuleks 
käsitleda ebaausate kaubandustavadena, 
ning tulemuslikumale võitlusele võimalike 
piiriüleste ebaausate kaubandustavade 
vastu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eeskirjade tõhusa jõustamise 
hõlbustamiseks peaks komisjon aitama 
korraldada liikmesriikide 
jõustamisasutuste kohtumisi, kus saab 
vahetada parimaid tavasid ja jagada 
asjakohast teavet. Komisjon peaks looma 
selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja 
seda haldama.

(16) Eeskirjade tõhusa jõustamise 
hõlbustamiseks peaks komisjon aitama 
korraldada võrgustiku kohtumisi, kus saab 
vahetada parimaid tavasid ja jagada 
asjakohast teavet. Komisjon peaks looma 
selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja 
seda haldama.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjad ei tohiks kahjustada 
liikmesriikide võimalust jätta kehtima või 
edaspidi vastu võtta kaugemale ulatuvaid 
eeskirju, tingimusel et peetakse kinni 
siseturu toimimise suhtes kohaldatavast 
liidu õigusest. Neid eeskirju kohaldataks 
koos vabatahtlike juhtimismeetmetega.

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjad ei tohiks kahjustada 
liikmesriikide võimalust jätta kehtima või 
edaspidi vastu võtta rangemaid eeskirju 
seoses käesolevas direktiivis osutatud või 
täiendavate ebaseaduslike 
kaubandustavadega, tingimusel et 
peetakse kinni siseturu toimimise suhtes 
kohaldatavast liidu õigusest, eelkõige 
kaupade ja teenuste vaba liikumise 
põhimõttest, asutamisvabaduse 
põhimõttest, mittediskrimineerimise 
põhimõttest ning õigusest sõltumatule ja 
erapooletule kohtulikule kontrollile. 
Nende eeskirjade suhtes tuleks rakendada 
eelteavituse menetlust ning neid 
kohaldataks koos vabatahtlike 
juhtimismeetmetega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate 
ebaausate kaubandustavadega seotud 
poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks 
komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise 
läbi vaatama ning esitama Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande. 
Läbivaatamisel peaks pöörama erilist 
tähelepanu ka sellele, kas edaspidi oleks 
lisaks väikeste ja keskmise suurusega 
tarnijate kaitsmisele õigustatud ka 
toiduainete väikeste ja keskmise 
suurusega ostjate kaitse,

(19) Toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate 
ebaausate kaubandustavadega seotud 
poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks 
komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise 
läbi vaatama ning esitama Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
miinimumloetelu ebaausatest 
kaubandustavadest, mis on toiduainete 
tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel 
keelatud, ning nähakse ette nende keeldude 
jõustamise miinimumeeskirjad ja 
jõustamisasutuste vahelise koordineerimise 
kord.

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
miinimumloetelu ebaausatest 
kaubandustavadest, mis on 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel 
keelatud, ning nähakse ette nende keeldude 
jõustamise miinimumeeskirjad ja 
jõustamisasutuste vahelise koordineerimise 
kord.

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist 
terminiks „põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu 
direktiivi ulatuses.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse kaitsta kõiki põllumajandustootjaid, laiendades 
kohaldamisala kõigile aluslepingu I lisas hõlmatud toodetele, sest ebaausate 
kaubandustavade tõttu võivad kannatada ka need ettevõtjad, kes müüvad töötlemata 
põllumajandustooteid, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks (nt lõikelilled, sööt jms).

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
teatavate ebaausate kaubandustavade 
suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija, 
kes on väike ja keskmise suurusega 
ettevõtja, müüb toiduaineid ostjale, kes ei 
ole väike ega keskmise suurusega 
ettevõtja.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
teatavate ebaausate kaubandustavade 
suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija 
müüb põllumajandustooteid ja toiduaineid 
ostjale ning kus ostja osutab tarnijale 
seotud teenuseid, mis on 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
müügi kõrvalteenused.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) „ebaaus kaubandustava“ – mis 
tahes tava,
– mis kaldub suurel määral kõrvale 
heast äritavast, on vastuolus hea usu ja 
ausa kauplemise põhimõttega ning mille 
on ühepoolselt kehtestanud üks 
kaubanduspartner teise suhtes; 
– millega kantakse või püütakse 
kanda ostja majanduslik risk 
põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt 
üle tarnijale või
– mille puhul tarnija õigused ja 
kohustused on enne või pärast lepingu 
sõlmimist või lepingu kehtivuse ajal 
ärisuhtes väga erineva kaaluga või 
millega püütakse seda saavutada;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „ostja“ – liidus asutatud füüsiline 
või juriidiline isik, kes ostab toiduaineid 
kaubanduslikul eesmärgil. Mõiste „ostja“ 
võib hõlmata selliste füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma;

a) „ostja“ – füüsiline või juriidiline isik, 
asukohast sõltumata, kes ostab 
põllumajandustooteid ja toiduaineid liidus 
kaubanduslikul eesmärgil turustamiseks 
ja/või osutab nende toodete müügiga 
seotud kõrvalteenuseid. Mõiste „ostja“ 
võib hõlmata selliste füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „tarnija“ – asukohast sõltumatult 
põllumajandustootja või füüsiline või 
juriidiline isik, kes müüb toiduaineid. 
Mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste 
põllumajandustootjate või selliste füüsiliste 
või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas 
tootjaorganisatsioone ja 
tootjaorganisatsioonide liite;

b) „tarnija“ – asukohast sõltumatult 
põllumajandustootja või füüsiline või 
juriidiline isik, kes müüb 
põllumajandustooteid ja toiduaineid. 
Mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste 
põllumajandustootjate või selliste füüsiliste 
või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas 
tootjaorganisatsioone, 
tootjaorganisatsioonide liite ja ühistuid;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) „majanduslik sõltuvus“ – ebavõrdse 
läbirääkimispositsiooniga tarnija ja ostja 
suhe, mille puhul tarnija sõltub ostjast 
tolle hea maine, turuosa, piisavate 
alternatiivsete müügivõimaluste 
puudumise pärast või kuna kogu summa, 
mille kohta tarnija on ostjale esitanud 
arve, moodustab olulise osa tarnija 
käibest;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) „tarneleping“ – tarnija ja ostja 
vahel sõlmitud kokkuleppe, milles on 
selgelt ja läbipaistvalt esitatud 
kaubanduskokkuleppe asjakohased 
elemendid, sealhulgas lepinguosaliste 
nimed, nende õigused ja kohustused, 
hind, kestus, tarnetingimused, 
maksetingimused ning lepingu lõpetamise 
põhjus, kord ja tagajärjed.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „väike ja keskmise suurusega 
ettevõtja“ – ettevõtja komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ14 lisas määratletud mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
tähenduses;

välja jäetud

_________________
14 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Selgitus

Kuna eelmise muudatusettepanekuga jäetakse tekstist välja väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, ei ole nende määratlus vajalik.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „toiduained“ – aluslepingu I lisas 
loetletud tooted, mis on ette nähtud 
kasutamiseks toiduna, ning kõnealuses 
lisas loetlemata tooted, mis on saadud 
nimetatud toodete töötlemisel ja ette 
nähtud kasutamiseks toiduna;

d) „põllumajandustooted ja 
toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud 
tooted ning kõnealuses lisas loetlemata 
tooted, mis on saadud nimetatud toodete 
töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks 
toiduna;

(Muudatust kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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da) „oma kaubamärgiga toiduained“ – 
toiduained, mida müüakse jaemüüjate 
kaubamärgi all;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „kiirestiriknevad toiduained“ – 
toiduained, mis muutuvad inimtoiduks 
kõlbmatuks, kui neid ei ladustata, 
töödelda, pakendata või säilitata muul 
viisil, et hoida ära nende kõlbmatuks 
muutumine.

e) „kiirestiriknevad 
põllumajandustooted ja toiduained“ – 
põllumajandustooted ja toiduained, mis 
loomupäraselt sobivad 
kommertskasutuseks ja nõuetekohaseks 
kasutamiseks kuni 30 päeva jooksul või 
mis oma loomulike omaduste tõttu 
riknevad kiiresti, eriti asjakohaste 
ladustamistingimuste puudumise korral.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustamine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) „mitteriknevad tooted“ – muud kui 
punktis e nimetatud tooted.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
keelustatakse järgmised kaubandustavad:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
keelustatakse vähemalt järgmised 
ebaausad kaubandustavad:

Muudatusettepanek 43
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ostja maksab tarnijale 
kiirestiriknevate toiduainete eest hiljem 
kui 30 kalendripäeva jooksul pärast 
tarnijalt arve saamist või hiljem kui 30 
kalendripäeva jooksul pärast kiiresti 
riknevate toiduainete tarnimise kuupäeva, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
hilisem. Kõnealune keeld ei piira 
järgmist:

a) ostja maksab tarnijale

– kiirestiriknevate 
põllumajandustoodete ja toiduainete eest 
hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates 
tarnijalt arve saamise kuu viimasest 
päevast või hiljem kui 30 kalendripäeva 
jooksul pärast kiirestiriknevate 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
kokkuleppe kohast tarnimise kuupäeva; 
või
– mitteriknevate 
põllumajandustoodete ja toiduainete eest 
hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul alates 
tarnijalt arve saamise kuu viimasest 
päevast või hiljem kui 60 kalendripäeva 
jooksul pärast kokkuleppe kohast 
mitteriknevate põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarnimise kuupäeva. 
Liikmesriigid tagavad, et sellised tavad on 
samavõrra keelatud niisuguste 
müügitehingute ja osutatavate teenuste 
puhul, kus ostja on avaliku sektori asutus. 
Kõnealused keelud ei piira järgmist:

– hilinenud maksete tagajärjed ja hilinenud 
maksete korral võetavad meetmed, mis on 
sätestatud direktiivis 2011/7/EL;

– hilinenud maksete tagajärjed ja 
hilinenud maksete korral võetavad 
meetmed, mis on sätestatud 
direktiivis 2011/7/EL;

– kui põllumajandustootja on 
tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu, sealhulgas 
ühistute liige või tarnija, siis selle 
põhikirjas sätestatud maksetähtaja 
eeskirjad, kui põhikirjas on kehtestatud 
eeskirjad, mis võimaldavad liikmetel oma 
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organisatsiooni ja selle otsuseid 
demokraatlikult kontrollida;

– ostja ja tarnija võimalus leppida kokku 
väärtuse jaotamise klauslis Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1308/201315 artikli 172a tähenduses;

– ostja ja tarnija võimalus leppida 
kokku väärtuse jaotamise klauslis Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1308/201315 artikli 172a tähenduses;

– määruse (EL) nr 1308/2013 
artikli 157 alusel tunnustatud 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud 
tegevus, mille eesmärk on muuta 
maksetingimusi tehingute puhul, mis on 
seotud põllumajandustoodete ja 
toiduainetega, mis on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 110/2008, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1308/2013 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 251/2014 kohaselt 
loodud kvaliteedikavaga.

____________ _______________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ostja tühistab kiirestiriknevate 
toiduainete tellimused nii lühikese 
etteteatamisega, et ei saa eeldada, et 
tarnijal õnnestub leida neile toodetele 
muid turustus- või kasutusvõimalusi;

b) ostja tühistab ühepoolselt 
kiirestiriknevate põllumajandustoodete ja 
toiduainete tellimused, leppimata 
tarnijaga kokku täielikus hüvitises, 
teatades sellest ette vähem kui 60 päeva 
alates toodete kokkulepitud 
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tarnekuupäevast;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on paremini määratleda väljend „lühike etteteatamine“ (kui 
ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused), kasutades kindlat 60päevast 
ajapiirangut.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ostja muudab ühepoolselt ja 
tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis 
on seotud tarnete ja kohaletoimetamise 
sageduse, aja või mahuga, toiduainete 
kvaliteedinõuete või hindadega;

c) ostja muudab ühepoolselt 
tarnelepingu tingimusi, mis on seotud 
tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja 
või mahuga, põllumajandustoodete ja 
toiduainete või nende toodetega seotud 
kõrvalteenuste kvaliteedinõuete, 
maksetingimuste või hindadega;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) ostja lõpetab ühepoolselt 
tarnelepingu;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) ostja lõpetab ühepoolselt 
tarnelepingud langevate hindade tõttu.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) ostja saab või püüab saada tarnijalt 
teatavat kasu ilma kompensatsiooni või 
teenust vastu pakkumata või kui 
niisugune kasu on pakutava 
kompensatsiooni või teenuse väärtust 
silmas pidades selgelt 
ebaproportsionaalne;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada ebaausate kaubandustavade loetellu kasu saamine 
(või püüd kasu saada), kui selle eest ei pakuta kompensatsiooni või vastuteenust või kui kasu 
on pakutava kompensatsiooni või teenuse väärtusega võrreldes selgelt ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cd) ostja nõuab hilisemaid makseid, 
osutamata selle eest teenuseid;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ce) ostja sunnib või püüab sundida 
tarnijat pakkuma sellele ostjale 
eritingimusi, ähvardades lao tarnija 
põllumajandustoodetest või toiduainetest 
osaliselt või täielikult tühjendada;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada ebaausate kaubandustavade loetellu tava sundida või 
püüda sundida tarnijat pakkuma eritingimusi, ähvardades lao tarnija põllumajandustoodetest 
või toiduainetest osaliselt või täielikult tühjendada.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cf) ostja kehtestab või püüab kehtestada 
tarnijale õigusi ja kohustusi, mis on enne 
või pärast lepingu sõlmimist või lepingu 
kehtivuse ajal ärisuhtes väga erineva 
kaaluga;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cg) ostja kannab või püüab kanda oma 
majandusliku riski põhjendamatult või 
ebaproportsionaalselt tarnijale üle;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ch) ostja kannab ühepoolselt müügiriski 
tarnijale üle;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ci) ostja kehtestab allahindluskavad ja 
kaubaloetellu lisamise tasud;
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cj) ostja kasutab tagurpidi elektroonilist 
oksjonit või kaheetapilist oksjonit hindade 
langetamiseks. Neid ei reguleerita ja 
nendega ei tagata läbipaistvust 
läbirääkimistel, hinnakujundusel ja 
pakkujate puhul, kui ostetakse 
põllumajandustooteid ja toiduaineid, mille 
EL on sertifitseerinud kvaliteedi ja 
päritolu järgi, ning sertifitseerimata 
tooteid;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cl) ühinemisi kasutatakse jae- ja 
hulgimüügi osturühmade loomiseks;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tarnija maksab toiduainete 
raiskumineku eest, mis on toimunud ostja 
ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või 
süü tõttu.

d) ostja nõuab, et tarnija maksaks 
õigeaegselt tarnitud ja lepingus kokku 
lepitud kvaliteediga põllumajandustoodete 
ja toiduainete raiskumineku eest, mis on 
toimunud ajal, mil need tooted on ostja 
valduses, kuid mitte tarnija hooletuse või 
süü tõttu.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) ostja ja tarnija vahel on tingimused 
kokku lepitud, kuid ostja keeldub selle 
tarnijaga kirjalikku lepingut sõlmimast 
hoolimata sellest, et tarnija on vastavalt 
artiklile 3 a sellist lepingut nõudnud, või 
ostja keeldub tarnijale esitamast piisavalt 
üksikasjalikku ja ühemõttelist teavet 
tarnelepingu kohta, nagu see on 
määratletud artikli 2 punktis bb.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) ostja jagab kolmandate isikutega või 
väärkasutab tahtlikult või tahtmatult 
tarnelepinguga seotud konfidentsiaalset 
teavet, sh tundlik kaubandusteave, mida 
tarnija on ostjaga jaganud;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) ostja kasutab teavitus- või 
müügiedendusmeetmeid või 
kaubandusmeetmeid, mis ka oma kestuse 
tõttu kahjustavad või võivad kahjustada 
nende toodete mainet, mis kannavad 
geograafilist tähist vastavalt määrusele 
(EL) nr 1151/2012, määrusele (EÜ) 
nr 110/2008 või määrusele (EL) 
nr 251/2014;

Selgitus

Konkreetset geograafilist tähist kandvate toodete puhul kasutatakse sageli mitmesuguseid 
müügiedendustavasid (näiteks alla tootmishinna müümine, kõige madalama hinna 
pakkumisega oksjonid või liiga pikad reklaamkampaaniad), mis kahjustavad asjaomaste 
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toodete majanduslikku või kaubanduslikku kuvandit. See meede võimaldaks tarnijatel nii 
võltsingute vastu meetmeid võtta kui ka nende kahjulike ja ebaausate kaubandustavade vastu 
võidelda.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dd) ostja võtab tarnija suhtes 
kaubanduslikke survemeetmeid või 
ähvardab seda teha, eemaldades näiteks 
tooted kaubaloetelust, peatades 
andmejagamise teenused, korraldades 
liigseid kampaaniaid, viivitades 
maksetega, vähendades ühepoolselt 
tasusid ja/või takistades kampaaniaid, et 
saada paremaid tingimusi olemasolevate 
lepingute raames või uue lepingu üle 
läbirääkimisi pidades;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

de) ostja võtab tarnija suhtes 
kaubanduslikke survemeetmeid või 
ähvardab seda teha, kui tarnija kasutab 
oma lepingust tulenevaid ja juriidilisi 
õigusi, sh kaebuse esitamine ja koostöö 
tegemine riiklike jõustamisasutustega;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

df) ostja keeldub kaubanduslike 
meetmete võtmisest, kui tarnija kasutab 
oma lepingulisi õigusi, sh kaebuse 
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esitamine ja koostöö tegemine riiklike 
jõustamisasutustega, või ähvardab 
tarnijat vastavate meetmetega;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dg) ostja kehtestab ühepoolselt 
kvaliteedistandardid, mis ei põhine 
kehtivatel õigusaktidel, kvaliteedikavadel, 
teadusel ega praegustel tavadel ja mis 
võivad moonutada kaubandust;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dh) ostja kehtestab keskkonnakaitse ja 
loomade heaolu standardite alased 
normid, mis on rangemad kui kehtivad 
asjakohased õigusnormid;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

di) ostja kasutab liiga rangeid 
kriteeriume, mis käsitlevad minimaalset 
säilivusaega kättesaamisel, et lükata 
tagasi tellimus, mis oli eelnevalt kokku 
lepitud või mida ei täidetud tarnijast 
mitteolenevatel põhjustel piisavalt kiiresti;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d j (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dj) ostja kasutab ühepoolset 
debiteerimist, millega tehakse 
tagasiulatuvalt tarnelepingutes sätestatud 
tingimustes mittelepingulisi muudatusi või 
mis on selliste muudatustega seotud, või 
arvab teise poole eelneva nõusolekuta 
arvetel toodud väärtustest maha 
summasid kaupade tarne või teenuste 
osutamise eest;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dk) ostja seab tarnelepingu sõlmimise 
tingimuseks aastatasu maksmise ning 
kohaldab seda tagasiulatuvalt;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dl) ostja seab ärikoostöö ja 
tarnelepingu sõlmimise tingimuseks 
kaupade ja teenuste vormis hüvitise;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dm) ostja võtab tarnija 
põllumajandustoodete või toiduainete 
kaubaloetellu lisamise eest tasu;
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dn) ostja võtab põllumajandustoodete 
või toiduainete tarnimisjärgse ladustamise 
ja käitlemise eest tasu;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

do) ostja võtab tasu teenuste eest, mida 
ei ole osutatud, või teenuste eest, mida on 
osutatud, kuid milles lepingupooled ei ole 
lepinguliselt kokku leppinud;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dp) ostja võtab tasu konkreetse 
põllumajandustoote või toiduaine müügi 
vähenemisest tuleneva vähenenud käibe, 
müügi või tarnija kasumimäära eest;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dq) ostja seab tarnelepingu sõlmimise ja 
ärialase koostöö tingimuseks kohustuse 
osaleda allahindlustes või 
soodusmüükides, vähendades ostuhinda 
tarnija kulul;
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d r (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dr) ostja võtab tarnijaga tarnelepingu 
sõlmimise eest tasu, mis ei ole tarnija 
kantavate halduskulude suhtes 
proportsionaalne;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ds) ostja vähendab läbipaistmatul viisil 
standardkvaliteediga 
põllumajandustoodete või toiduainete 
kogust ja/või väärtust;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dt) ostja keeldub andmast tarnijale 
kirjeldust tarnija mis tahes erineva 
kohtlemise kohta võrreldes ostja enda 
kaubamärkidega.
See kirjeldus võib hõlmata vähemalt kõiki 
erineva kohtlemise aspekte konkreetsete 
meetmete või menetluste näol, mis on 
seotud järgmisega:
a) juurdepääs isiku- või muudele 
andmetele, mis on kogutud seoses 
põllumajandustoodete või toiduainete 
ostmisega;
b) kaubaloetellu lisamine, väljapanek, 
klassifitseerimine või muud tarbija 
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ostuotsuseid mõjutavad tegurid;
c) otsene või kaudne tasustamine ostja 
pakutavate teenuste kasutamise eest;
d) juurdepääs tarnelepinguga otseselt 
seotud teenuste kasutamisele või nende 
kasutamise tingimused;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

du) ostja rakendab kohustuse subjekti 
väärtuse ja tähtsusega võrreldes 
ebaproportsionaalselt suuri 
lepingujärgseid sanktsioone;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dv) ostja nõuab, et tarnija otsetoetused, 
millele tarnijal on õigus 
määruse (EL) nr 1307/2013 alusel, antaks 
üle täielikult, osaliselt või ettemaksena;

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse keelata otsetoetuste üleandmine. See on kooskõlas 
komisjoni sekkumisega kohtuasjades C-434/08: Harms ning C-227/16: Arts. Nendes 
kohtuasjades märgib komisjon, et toetusõiguste üleandmine ei ole kooskõlas 
põllumajandustoetuste tegeliku eesmärgiga.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dw) tarnija arvatakse loetelust välja 
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sellest mõistlikul ajal ette teatamata, 
otsust kirjalikult selgitamata või tõeliste 
äriliste põhjusteta;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dx) ostja kohustab tarnijat maksma 
töötajatele müügialade kordaseadmise või 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
käitlemise eest;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d y (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dy) ostja nõuab, et tarnija hüvitaks tema 
toodetega seotud kliendikaebuste 
läbivaatamise kulud;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d z (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dz) ostja nõuab, et tarnijad kannaksid 
kõik prognoosimisvigadest tulenevad 
kulud, välja arvatud järgmistel juhtudel:
– ostja on koostanud prognoosid 
heauskselt ja nõuetekohase hoolikusega 
pärast tarnijaga konsulteerimist;
– tarneleping sisaldab selget ja 
ühemõttelist sätet selle kohta, et täieliku 
hüvitise maksmine ei ole asjakohane;

Muudatusettepanek 84
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

daa) ostja paneb tarnijale tarnelepinguga 
kohustuse mitte müüa teistele ostjatele 
ja/või töötlejatele põllumajandustooteid 
või toiduaineid ostja ja/või töötleja tasutud 
hinnast odavamalt;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dab) ostja ähvardab otseselt või kaudselt 
tarnija tooted kaubaloetelust eemaldada, 
kui tarnija ei täida ostja nõudmist hinda 
alandada või ei soovi seda täita;

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dac) ostja kohustab tarnijat tootma sama 
toodet, et müüa seda jaemüüja oma 
kaubamärgi alt sama hinnaga kui tarnija 
kaubamärgiga toodet või sellest 
odavamalt;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dad) ostja tagastab müümata jäänud 
toiduained tarnijale tarnija kulul ja ilma, 
et ta müümata jäänud toiduainete eest 
tasuks.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
järgmistes kaubandustavades ei ole 
tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud, siis on need 
keelatud:

2. Liikmesriigid tagavad, et keelatud on 
järgmised kaubandustavad, kui nendes ei 
ole tarnelepingu sõlmimisel või mõnes 
järgnevas tarnelepingu kehtivuse ajal 
ostja ja tarnija vahel sõlmitud lepingus 
selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud või 
kui need tulenevad asjaolust, et 
kasutatakse ära tarnija niisugust 
majanduslikku sõltuvust ostjast, mis 
võimaldas ostjal sellised tingimused 
kehtestada:

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ostja tagastab tarnijale müümata 
jäänud toiduained;

välja jäetud

Selgitus

Viidud üle artikli 3 lõikesse 1.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) ostja eemaldab tooted nende 
lepinguliste toodete loetelust, mida tarnija 
kliendile tarnib, või vähendab konkreetse 
põllumajandustoote või toiduaine 
tellimust märkimisväärselt ilma, et ta 
teataks sellest kirjalikult ette lepingus 
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sätestatud aja jooksul või hiljemalt 
30 päeva jooksul, kui lepingus ei ole 
tähtaega sätestatud;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tarnija kannab ostja poolt müüdavate 
toiduainete müügiedenduse kulud. Kui 
müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab 
ta enne müügiedenduse algust kindlaks 
edenduse ajavahemiku ja tellitavate 
toiduainete eeldatava koguse;

c) tarnija kannab ostja poolt müüdavate 
toiduainete müügiedenduse või 
reklaamimise kulud. Kui müügiedenduse 
algatajaks on ostja, määrab ta enne 
müügiedenduse algust kindlaks edenduse 
ajavahemiku ja tellitavate toiduainete 
eeldatava koguse;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) ostja müüb turustamisvõttena 
põllumajandustooteid ja toiduaineid arvel 
märgitud ostuhinnast madalama hinnaga, 
millest on maha arvatud arvel esitatud 
allahindluste proportsionaalne osa ja 
millele on lisatud transpordikulud ja 
tehingule kohaldatavad maksud, 
kusjuures kahjumi või kulud kannab 
lõppkokkuvõttes tarnija;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) ostja suunab toodete transpordi ja 
ladustamise käigus kantud kulud 
tarnijale;
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) ostja kohustab tarnijat tarnima 
tooteid ainult tarnija platvormidele.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 
punktides b, c ja d osutatud 
kaubandustavad on keelatud, kui nendest 
tulenevad tarnijalt ostjale tehtud maksed 
ei ole seotud ostja kantud kuludega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Kui jõustamisasutusele esitatakse 
lõikes 2 osutatud tava kohta kaebus, peab 
seda, et kõnealust kaubandustava 
käsitletakse tarnelepingus selgelt ja 
ühemõtteliselt, tõendama ostja.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Liikmesriigid võivad lisaks 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 
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ebaausatele kaubandustavadele 
keelustada täiendavad ebaausad 
kaubandustavad, mis on määratletud 
artikli 2 punktis -a.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et liikmesriikidel on võimalus keelustada rohkem 
ebaausaid kaubandustavasid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja nõuab lõike 2 punktides b, 
c ja d kirjeldatud olukordades tasu 
maksmist, esitab ta tarnijale viimase 
nõudmisel hinnangulise maksesumma 
ühiku kohta või üldise maksesumma, 
olenevalt sellest, kumb on asjakohane, ning 
kui tegemist on lõike 2 punktides b ja d 
kirjeldatud olukordadega, esitab ostja ka 
hinnangulised kulud ja nende kulude 
põhjenduse.

3. Kui ostja nõuab lõike 2 punktides b, 
c ja d kirjeldatud olukordades tasu 
maksmist, esitab ta tarnijale hinnangulise 
maksesumma ühiku kohta või üldise 
maksesumma, olenevalt sellest, kumb on 
asjakohane, ning kui tegemist on lõike 2 
punktides b ja d kirjeldatud olukordadega, 
esitab ostja ka hinnangulised kulud ja 
nende kulude põhjenduse. Ostja esitab 
need hinnangulised summad kirjalikult ja 
tarnija peab enne asjaomase teenuse 
osutamist andma oma nõusoleku.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada tarnijate kindlustunnet ja läbipaistvust seoses 
teenustega, mille eest nad maksavad.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 
2 sätestatud keelud on üldist kehtivust 
omavad sätted, mida kohaldatakse igas 
olukorras, mis kuulub nende 
kohaldamisalasse, olenemata sellest, millist 
õigust pooltevahelise tarnelepingu suhtes 

4. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 
2 sätestatud keelud on üldist kehtivust 
omavad sätted, mida kohaldatakse igas 
olukorras, mis kuulub nende 
kohaldamisalasse, olenemata sellest, millist 
õigust pooltevahelise tarnelepingu suhtes 
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muidu kohaldatakse. muidu kohaldatakse. Liikmesriigid võivad 
vastu võtta eeskirjad, mis lähevad 
kaugemale lõigetes 1 ja 2 osutatud iga 
ebaausa kaubandustava kohta sätestatud 
keelust.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et liikmesriikidel on võimalus kohaldada artiklis 3 
loetletud keelde rangemalt.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2011/7/EL artikli 7 kohaselt on keelatud 
lepingutingimused ja tavad, millega 
välistatakse viivise nõudmine.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Lepingulised suhted

1. Tarnija võib nõuda, et 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarnimiseks ostjale peavad pooled 
sõlmima kirjaliku lepingu ja/või esimene 
ostja peab lepingu sõlmimist kirjalikult 
pakkuma.
2. Lõikes 1 osutatud leping või lepingu 
pakkumus:
a) sõlmitakse või tehakse enne 
tarnimist;
b) sõlmitakse või tehakse kirjalikult 
ning
c) hõlmab eelkõige järgmisi elemente:
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i) tarne eest makstav hind, mis
– ei muutu ja sätestatakse lepingus 
ja/või
– arvutatakse, ühendades lepingus 
sätestatud erinevad tegurid, mis võivad 
hõlmata turutingimuste muutumist 
kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid 
koguseid ning tarnitavate 
põllumajandustoodete kvaliteeti või 
koostist;
ii) selliste asjakohaste toodete kogus ja 
kvaliteet, mida võib või tuleb tarnida, ning 
selliste tarnete ajakava;
iii) lepingu kestus, mis võib hõlmata kas 
kindlat või määramatut tähtaega koos 
lepingu lõpetamise sätetega;
iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;
v) põllumajandustoodete kogumise või 
tarnimise kord ning
vi) vääramatu jõu korral kohaldatavad 
eeskirjad.
3 Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 125, 
148 ja 168 kohaldamist.
4. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata pikaajaliste lepingute sõlmimise 
parimad tavad ja neid jagada ning 
edendada eesmärgiga tugevdada tootjate 
läbirääkimispositsiooni 
põllumajanduslikus ja toiduainete 
tarneahelas.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab avaliku sektori 
asutuse, kes tagab artiklis 3 sätestatud 
keeldude järgimise riigi tasandil (edaspidi 
„jõustamisasutus“).

1. Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe 
avaliku sektori asutuse, kes tagab artiklis 3 
sätestatud keeldude järgimise riigi tasandil 
(edaspidi „jõustamisasutus“), ja teavitab 
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selle määramisest komisjoni.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui liikmesriik määrab oma 
territooriumil kindlaks rohkem kui ühe 
jõustamisasutuse, määrab ta 
jõustamisasutuste vahel koostöö 
tegemiseks ja komisjoniga koostöö 
tegemiseks ühe ainsa kontaktpunkti.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Pädev jõustamisasutus

1. Ostja kasutatud ebaausaid 
kaubandustavasid on pädev uurima selle 
liikmesriigi jõustamisasutus, kus on 
asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse 
keelatud kaubandustava kasutamist.
2. Kui tarnija tarnib oma tooteid 
ostjaga seotud isikule, kes on asutatud 
keelatud kaubandustava kasutamises 
kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigist 
erinevas liikmesriigis, on selle teise 
liikmesriigi jõustamisasutus pädev uurima 
ostja kasutatud ebaausaid 
kaubandustavasid. Toodete saajat 
peetakse toime pandud rikkumiste eest 
kaasvastutavaks.
3. Kui ostja on asutatud liidust 
väljaspool, on tarnija suhtes kasutatud 
ebaausaid kaubandustavasid pädev 
uurima selle liikmesriigi jõustamisasutus, 
kus on asutatud tarnija.
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4. Jõustamisasutus on samuti pädev 
uurima ebaausaid kaubandustavasid, mis 
on seotud tarnelepinguga seotud teenuste 
osutamisega. Ostjat peetakse seotud 
teenuste kolmandast isikust osutaja toime 
pandud rikkumiste eest kaasvastutavaks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarnija esitab kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on 
asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse 
keelatud kaubandustava kasutamist.

1. Kaebused esitatakse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on 
asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse 
keelatud kaubandustava kasutamist. Kui 
ostja on asutatud liidust väljaspool, 
esitatakse kaebus tarnija 
asukohaliikmesriigi jõustamisasutusele. 
Meetmeid peab võtma see 
jõustamisasutus.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Tarnija võib esitada kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus 
tarnija on asutatud. Selle liikmesriigi 
jõustamisasutus edastab kaebuse 
niisuguse liikmesriigi 
jõustamiseasutusele, kus on asutatud 
ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud 
kaubandustava kasutamist. Meetmeid 
peab võtma see jõustamisasutus.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaebusi võivad esitada 
tootjaorganisatsioonid või 
tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige 
(liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab 
(leiavad), et keelatud kaubandustava teda 
(neid) mõjutab.

2. Kaebusi võivad esitada ja menetlusse 
võivad olla nõuetekohaselt kaastatud 
tootja- või tarnijaorganisatsioonid või 
tootja- või tarnijaorganisatsioonide liidud, 
organisatsioonid, kes teevad koostööd 
tootjatega, kellel on teadmised 
kaubandustavadest põllumajanduslikus ja 
toiduainete tarneahelas, ja 
esindusorganisatsioonid, kelle liige 
(liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab 
(leiavad), et keelatud kaubandustava teda 
(neid) mõjutab.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jõustamisasutus tagab kaebuse 
esitaja taotluse korral viimase identiteedi 
konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise 
teabe konfidentsiaalsuse, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja 
täpsustab sellise teabe võimalikus 
konfidentsiaalsustaotluses.

3. Jõustamisasutus tagab kaebuse 
esitaja identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis 
tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, 
mille avalikustamist peab kaebuse esitaja 
oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja 
täpsustab sellise teabe võimalikus 
konfidentsiaalsustaotluses. 
Jõustamisasutus tagab kogu menetluse 
jooksul menetluse ja kogu tundliku teabe 
konfidentsiaalsuse, kaitstes samas 
mõlema poole menetlusõigusi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kui selline teave siiski 
avalikustatakse, ei tohi ostja seda teavet 
kasutades teha midagi, mis võiks tarnijat 
kahjustada. Kui ostja seda keeldu rikub, 
peab ostja hüvitama tarnijale põhjustatud 
kahjud, sh kahju, saamata jäänud tulu ja 
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mainele tekkinud kahju.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui jõustamisasutus leiab, et 
kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole 
piisavalt alust, teavitab ta kaebuse esitajat 
sellise seisukoha põhjustest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon koostab mitmekeelse 
suunise, mis on kättesaadav komisjoni 
veebisaidil ja milles selgitatakse, kuidas 
kaebust koostada ja milline teave tuleb 
liidus asjaomastele jõustamisasutustele 
esitata, et nad saaksid otsustada, kas 
ametlikku uurimist on võimalik algatada.

Selgitus

VKEdel puuduvad tihti eksperditeadmised ja oskusteave oma õiguste kaitsmiseks. See on 
eelkõige tõsi VKEde puhul arengumaades. Seetõttu on komisjoni nõuanded ja tugi VKEde 
jaoks asendamatu, et nende õigusi kaitsta ja jõustada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
jõustamisasutusel on asjakohased 

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jõustamisasutustel on asjakohased 
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vahendid, ja annavad jõustamisasutusele 
järgmised volitused:

vahendid ja vajalikud ressursid, 
sealhulgas piisav eelarve ja oskusteave, et 
tagada põllumajandusliku ja toiduainete 
tarneahela nõuetekohane ja õiglane 
toimimine. Nad annavad 
jõustamisasutustele järgmised volitused:

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) algatad ja teostada uurimisi omal 
algatusel või kaebuse põhjal;

a) ennetavalt algatada ja teostada 
uurimisi omal algatusel põhjendatud 
kahtluse või kaebuse põhjal, sealhulgas 
anonüümsete või rikkumisest teatajate 
kaebuste põhjal;

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) korraldada oma uurimiste raames 
ette teatamata kohapealseid kontrolle;

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teha otsuseid artiklis 3 sätestatud 
keeldude rikkumise kohta ja nõuda ostjalt 
keelatud kaubandustava praktiseerimise 
lõpetamist. Pädev asutus võib keelduda 
sellise otsuse tegemisest, kui sellega 
kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja 
identiteet või muu teave, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse 
esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 

c) teha otsuseid artiklis 3 sätestatud 
keeldude rikkumise kohta ning võtta 
tarnija kasuks ajutisi leevendusmeetmeid 
keelatud kaubandustava kaotamiseks ja 
nõuda ostjalt keelatud kaubandustava 
praktiseerimise lõpetamist ning tühistada 
asjaomaseid klausleid või ebaseaduslikke 
lepinguid. Pädev asutus võib keelduda 
sellise otsuse tegemisest, kui sellega 
kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja 
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kohaselt täpsustanud; identiteet või muu teave, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse 
esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 
kohaselt täpsustanud;

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määrata rikkumise toimepanijale 
rahatrahv. Trahv peab rikkumise laadi, 
kestust ja raskust arvesse võttes olema 
tõhus, proportsionaalne ja hoiatav;

d) määrata käesoleva direktiivi 
rikkumise toime pannud füüsilisele või 
juriidilisele isikule siseriikliku õiguse 
alusel rahatrahv ja/või muud sama 
tõhusad sanktsioonid. Trahv ja muud 
sanktsioonid peavad rikkumise laadi, 
kestust ja raskust arvesse võttes olema 
tõhusad, tekitatud kahjuga 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Rahatrahvi ja muude kohaldavate 
sanktsioonide määramisel võetakse 
arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) korraldada kahjude hüvitamine 
rikkumise toimepanija poolt juhul, kui 
kaebuse esitaja on taotlenud 
anonüümsust;

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) avaldada punktidega c ja d seotud e) avaldada süstemaatiliselt punktidega 
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otsused; c ja d seotud otsused;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga võimaldatakse avaldada jõustamisasutuste tehtud otsuseid 
süstemaatiliselt. Seega asetatakse ebaausate kaubandustavade kasutamises süüdi olevad 
ettevõtjad nn avalikku häbiposti.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teavitada ostjaid ja tarnijaid 
jõustamisasutuse tegevusest iga-aastaste 
aruannete kaudu, milles tuleb muu hulgas 
esitada saadud kaebuste arv ning kirjeldada 
asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi. 
Aruanne peab sisaldama iga uurimise 
sisukokkuvõtet ja selle tulemust.

f) avaldada jõustamisasutuse 
jõustamismeetmete ja -tegevuste ülevaade 
iga-aastaste aruannete vormis, milles tuleb 
muu hulgas kirjeldada tuvastatud 
ebaausate kaubandustavade eripära, 
esitada saadud kaebuste arv, kirjeldada 
asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi ja 
veel käimasolevaid uurimisi ning esitada 
nimekiri ettevõtjatest, kelle juures on 
puudusi leitud. Aruanne peab kooskõlas 
siseriikliku õiguse alusel kehtestatud 
konfidentsiaalsuseeskirjadega sisaldama 
iga uurimise sisukokkuvõtet, uurimise 
järeldusi ning teavet menetluse tulemuse 
ja tehtud otsuse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada jõustamisasutuste töö ja käimasolevate 
uurimiste konfidentsiaalsus vastavalt siseriiklikele konfidentsiaalsuseeskirjadele.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste 
volituste kasutamise suhtes kohaldatakse 
kaitseõiguse osas asjakohaseid 
kaitsemeetmeid kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete ja Euroopa Liidu 



PE635.377/ 49

ET

põhiõiguste hartaga, sh juhul, kui 
kaebuse esitaja taotleb artikli 5 lõike 3 
kohaselt teabe konfidentsiaalset 
käsitlemist.

Selgitus

Anonüümsete kaebuste puhul tuleb võtta arvesse siseriiklikke eeskirju kohtuprotsesside ja -
menetluste läbipaistvuse kohta. Oluline on kaebuse esitaja identiteedi konfidentsiaalsus. 
Lisaks on aga oluline tagada, et puudub vastuolu Euroopa inimõiguste konventsiooni 
artikliga 6.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Jõustamisasutuse kohustused

1. Jõustamisasutuste ülesanne on 
kontrollida liidu põllumajandusliku ja 
toiduainete tarneahela nõuetekohast ja 
õiglast toimimist ning see tagada.
2. Jõustamisasutus teavitab kaebuse 
esitajat oma otsusest kaebuse põhjal 
meetmeid võtta või mitte 30 päeva jooksul 
pärast kaebuse saamist.
3. Kui jõustamisasutus leiab, et 
kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole 
piisavalt alust, võtab ta vastu ametliku 
põhjendatud otsuse lükata kaebus tagasi 
ja teavitab sellest otsusest kaebuse 
esitajat. Otsuse suhtes kohaldatakse 
kohtulikku kontrolli.
4. Kui jõustamisasutus leiab, et 
kaebuse põhjal meetmete võtmiseks on 
piisavalt alust, algatab ja teostab ta 
uurimise, mille ta peab viima lõpule kuue 
kuu jooksul pärast uurimise algatamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
kuuekuulist perioodi pikendada veel kuue 
kuu võrra. Jõustamisasutus teavitab 
kaebuse esitajat sellest pikendamisest 
ning selle põhjustest.
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5. Kui uurimise tulemusel selgub, et 
käesolevat direktiivi on rikutud, nõuab 
jõustamisasutus, et ostja lõpetaks keelatud 
kaubandustava kasutamise, ja 
jõustamisasutus määrab rikkumise toime 
pannud füüsilisele või juriidilisele isikule 
siseriikliku õiguse alusel rahatrahvi ja/või 
muud sama tõhusad sanktsioonid. Trahv 
ja muud sanktsioonid peavad rikkumise 
laadi, kestust ja raskust arvesse võttes 
olema tõhusad, tekitatud kahjuga 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Rahatrahvi ja muude kohaldavate 
sanktsioonide määramisel võetakse 
arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi.
6. Jõustamisasutus võib hoiduda 
käesoleva artikli lõikes 5 osutatud mis 
tahes meetme võtmisest, kui niisuguse 
otsusega kaasneks risk avaldada kaebuse 
esitaja identiteet või muu teave, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse 
esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 
kohaselt täpsustanud.
7. Jõustamisasutus võib otsustada 
avaldada oma otsused, mis on seotud 
käesoleva artikli lõikega 5.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6b
Delegeeritud õigusaktid

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
kriteeriumid ja ühine metoodika, mida 
jõustamisasutused peavad rahatrahvi 
suuruse määramisel kasutama, võttes 
arvesse vähemalt järgmisi elemente: 
rikkuja käive, kasu, mida rikkuja on 
ebaausast kaubandustavast saanud, 
rikkumise ohvrite arv ja staatus ning 
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ebaausate kaubandustavade korduv 
kasutamine ostja poolt.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6c
Vahendusmehhanism või alternatiivse 

vaidluste lahendamise mehhanism
1. Ilma et see piiraks artiklites 6 ja 6a 
sätestatud jõustamisasutuse volitusi ja 
kohustusi, edendavad liikmesriigid 
tulemuslike ja sõltumatute 
vahendusmenetluste või alternatiivse 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
kasutamist artikli 2 punktis -a 
määratletud ebaausast kaubandustavast 
tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja 
vahel.
2. Vahendusmehhanismi või 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
mehhanismi kasutamisega ei piirata 
tarnija õigust esitada kaebust, mis on 
sätestatud artiklis 5.
3. Komisjon võib hõlbustada dialoogi 
pidamist ja end tõestanud tavade 
vahetamist, mis on seotud 
vahendusmehhanismi või alternatiivse 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
kasutamisega liidu tasandil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustamisasutuste koostöö Liidu jõustamisalane võrgustik
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
jõustamisasutused teevad omavahel 
tõhusalt koostööd ja abistavad üksteist 
vastastikku piiriülestes uurimistes.

1. Käesolevaga luuakse liidu 
jõustamisalane võrgustik (edaspidi 
„võrgustik“).

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jõustamisasutused saavad kord 
aastas kokku, et arutada käesoleva 
direktiivi kohaldamist, võttes aluseks 
artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanded 
ja parimad tavad direktiiviga hõlmatud 
valdkonnas. Neid koosolekuid korraldab 
komisjon.

2. Võrgustiku eesmärk on olla 
liikmesriikide jõustamisasutuste ja 
komisjoni struktureeritud koostöö 
platvorm ning ühtlustada 
jõustamisasutuste tegevuse tavasid liidus.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon loob veebisaidi, mis 
võimaldab jõustamisasutustel ja 
komisjonil vahetada teavet, eelkõige 
seoses iga-aastaste koosolekutega, ja 
haldab seda veebisaiti.

välja jäetud

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon tagab, et tema veebisaidil 
on kättesaadavaks tehtud toimiv e-post, et 
toetada väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEsid) nii liidus kui ka 
väljaspool liitu eesmärgiga kaitsta ja 
jõustada nende õigusi ebaausate 
kaubandustavade vastu, pakkudes teavet 
menetluste kohta. Kogu asjakohane teave 
esitatakse kõigis liidu keeltes.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Liidu jõustamisalase võrgustiku koosseis

1. Võrgustik koosneb ühest esindajast 
igast artiklis 4 osutatud 
jõustamisasutusest, kahest komisjoni 
esindajast ja nende asendusliikmetest.
2. Võrgustik saab kokku korrapäraste 
ajavahemike järel ja vajaduse korral 
komisjoni või liikmesriigi nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse alusel.
3. Võrgustik kaasab direktiivi 
kohaldamist käsitlevasse arutellu kõik 
asjaomased sidusrühmad, et hõlbustada 
dialoogi ja heade tavade vahetamist ning 
edendada ühist lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
Koordineeritud jõustamise ülesanded
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1. Võrgustikul on järgmised 
ülesanded:
a) arutada käesoleva direktiivi 
kohaldamist, võttes aluseks artikli 9 
lõikes 1 osutatud aastaaruanded;
b) hõlbustada teabevahetust 
asjaomastes küsimustes, sealhulgas seoses 
artikli 6 esimese lõigu punktis a osutatud 
uurimiste tulemuste ja ebaausate 
kaubandustavade uute juhtumitega;
c) koordineerida ning hõlbustada 
kooskõlastatud ja süsteemsel viisil teabe- 
ja parimate tavade vahetust liikmesriikide 
siseriiklike õigusaktide ja jõustamisalaste 
kogemuste valdkonnas eesmärgiga 
parandada ühist arusaama sellest, 
milliseid konkreetseid ettevõtlustavasid 
tuleks käsitleda ebaausate 
kaubandustavadena ning aidata kaasa 
tulemuslikumale võitlusele võimalike 
piiriüleste ebaausate kaubandustavade 
vastu;
d) uurida küsimusi, mis on seotud 
käesoleva direktiivi kohaldamisega, ning 
võtta vastu suuniseid ja soovitusi, et 
julgustada järjepidevat kohaldamist, 
sealhulgas karistuste määramiseks ja 
kehtestamiseks ühise metoodika 
väljatöötamisega;
e) edendada ja hõlbustada koostööd 
muude asjaomaste võrgustike ja 
rühmadega, eelkõige 
tarneahelaalgatusega.
2. Komisjoni ülesanded on järgmised:
a) luua veebisait, mis võimaldab 
jõustamisasutustel ja komisjonil vahetada 
teavet, eelkõige seoses iga-aastaste 
koosolekutega, ja hallata seda veebisaiti;
b) hõlbustada ühiste 
koolitusprogrammide korraldamist ja 
personalivahetust jõustamisasutuste vahel 
ning asjakohasel juhul kolmandate riikide 
jõustamisasutustega;
c) korraldada artikli 7 a lõikes 2 
osutatud võrgustiku koosolekuid;
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d) edendada tehnilisi või teaduslikke 
eksperditeadmisi jõustamisalase 
halduskoostöö rakendamise otstarbel.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha eeskirjad, 
mille eesmärk on võidelda ebaausate 
kaubandustavadega ning mis lähevad 
kaugemale artiklites 3, 5, 6 ja 7 sätestatud 
eeskirjadest, tingimusel et need 
siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas 
siseturu toimimise eeskirjadega.

1. Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada eeskirjad, mille eesmärk on 
võidelda ebaausate kaubandustavadega 
ning mis on rangemad käesolevas 
direktiivis sätestatud eeskirjadest, 
tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad 
on kooskõlas siseturu toimimise 
eeskirjadega, sealhulgas kaupade ja 
teenuste vaba liikumist ning 
asutamisvabadust, mittediskrimineerimist 
ning sõltumatule ja erapooletule 
kohtulikule kontrollile juurdepääsu 
käsitlevate eeskirjadega.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
mis tahes uutest siseriiklikest eeskirjadest, 
mis on käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadest rangemad.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Käesolev direktiiv ei piira niisuguste 
siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mille 
eesmärk on võidelda ebaausate 
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kaubandustavade vastu, mis ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
eeldusel et need eeskirjad on kooskõlas 
siseturu toimimise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Artikli 6 punktidega c–e seotud 
menetlustes järgitakse konkreetse 
liikmesriigi haldus- ja kohtumenetlusi 
ning -põhimõtteid.

Selgitus

Anonüümsete kaebuste puhul tuleb võtta arvesse siseriiklikke eeskirju kohtuprotsesside ja -
menetluste läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Põllumajandusliku ja toiduainete 

tarneahela toimimise jälgimise riiklikud 
vaatluskeskused

1. Liikmesriigid võivad luua 
põllumajandusliku ja toiduainete 
tarneahela toimimise jälgimise riiklikud 
vaatluskeskused, et hoida 
majandustegevuses osalejaid ja 
liikmesriikide jõustamisasutusi asjadega 
kursis.
2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riiklikel vaatluskeskustel on asjakohased 
vahendid, ja annavad neile järgmised 
volitused:
a) kogu olemasoleva statistilise teabe 
kogumine, mis on vajalik 
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põllumajanduslikus ja toiduainete 
tarneahelas hinnakujundusmehhanismide 
ja kasumimäärade ning ebaausate 
kaubandustavade esinemise 
analüüsimiseks;
b) kogutud teabe analüüsimine ning 
oma tegevuseks vajalike uuringute 
läbiviimine või tellimine;
c) uuritud sektorite kohta 
koondaruannete koostamine ja oma töö 
korrapärane levitamine;
d) jõustamisasutuse toetamine ja/või 
aitamine põllumajanduslikus ja 
toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate 
ebaausate kaubandustavade kohta 
aruande koostamisel, nagu on sätestatud 
artiklis 9.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada liikmesriikidel luua riiklikke vaatluskeskusi 
põllumajanduslike toiduainete tarneahela toimimise jälgimiseks, et hoida majandustegevuses 
osalejad ja liikmesriikide jõustamisasutused põllumajanduslike toiduainete tarneahela 
toimimisega kursis.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
iga aasta 15. märtsiks aruande, milles 
käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid 
kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. 
Kõnealune aruanne peab eelkõige 
sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta 
asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
iga aasta 15. märtsiks aruande, milles 
käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid 
kaubandustavasid põllumajanduslikus ja 
toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne 
peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid 
andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud 
eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta 
ning jõustamisasutuse rakendatud 
meetmete tulemuslikkuse kohta 
asjaomases liikmesriigis varasemal aastal. 
Liikmesriigid tagavad nende 
territooriumil tarneahela toimimist 
käsitleva dialoogi pidamise kõigi 
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asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
tarbijaorganisatsioonidega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab hiljemalt kolm 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
kohaldamise alguskuupäeva direktiivi 
hindamise ja esitab aruande peamiste 
järelduste kohta Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

1. Komisjon teostab kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
kohaldamise alguskuupäeva direktiivi 
esimese hindamise ja esitab aruande 
peamiste järelduste kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Hindamisel hinnatakse muu hulgas 
järgmist:
a) kui tõhus on põllumajanduslikus ja 
toiduainete tarneahelas kõige 
haavatavamate osalejate kaitsmine 
ebaausate kaubandustavade eest;
b) kui tulemuslik on pädevate 
jõustamisasutuste vaheline koostöö ja kas 
esineb vajadus koordineerida ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevate liidu 
õigusaktide jõustamist ja jälgimist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Komisjon võib oma aruande 
tulemuste põhjal esitada asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Aruandlus tarbijatele avalduva mõju 

kohta
1. Komisjon teostab hindamise, et teha 
kindlaks, kas konkreetsed ebaausad 
kaubandustavad kahjustavad tarbijaid, ja 
esitab aruande peamiste järelduste kohta 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.
2. Komisjon võib oma aruande 
tulemuste põhjal esitada asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtivate tarnelepingute osas, mis on 
sõlmitud enne ... [käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäev], võivad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis esitatud eeskirjade 
täitmiseks näha ette üleminekuperioodi, 
mis ei ületa kuut kuud pärast ... 
[käesoleva direktiivi jõustamiskuupäev].


