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EHDOTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa, että unionin kilpailulainsäädännössä otetaan 

huomioon maatalouden erityispiirteet ja että se palvelee tuottajien ja kuluttajien 

hyvinvointia, sillä heillä on tärkeä rooli toimitusketjussa; katsoo, että unionin 

kilpailulainsäädännöllä on luotava edellytykset entistä tehokkaammille markkinoille, 

joiden ansiosta kuluttajat voivat hyötyä lukuisista laadukkaista ja hinnoiltaan 

kilpailukykyisistä tuotteista, sekä varmistettava, että alkutuottajia kannustetaan 

investoimaan ja innovoimaan ilman, että ne joutuvat pois markkinoilta hyvän kauppatavan 

vastaisten käytäntöjen vuoksi; 

2. kehottaa komissiota soveltamaan unionin kilpailulainsäädäntöä tiukasti tapauksessa, joissa 

hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä voidaan langettaa seuraamus; katsoo 

kuitenkin, että olemassa olevat lainsäädännölliset määräykset ja säännöt eivät ole 

sovellettavissa useimmissa hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin liittyvissä 

tapauksissa; katsoo lisäksi, että kartellilainsäädäntö ei yksinään ole riittävä hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen ratkaisemiseksi, koska ”määräävän aseman” tekniset 

vaatimukset harvoin täyttyvät, vaikka vähittäismyyjillä saattaa käytännössä olla määräävä 

asema tietyssä markkinatilanteessa; 

3. panee merkille, että elintarvikeketjussa hyvän kauppatavan vastaisilla käytännöillä on 

monia eri muotoja, kuten  

– yksipuoliset ja takautuvat muutokset sopimuksiin  

– kiinteät maksut, joita yritykset perivät tavarantoimittajilta tavarantoimittajalistalle 

pääsyn ehtona (”maksa, niin saat jäädä”)  

– maksujen viivästyminen jopa 120 päivää eli reilusti yli 60 päivän rajan (”saat maksun 

myöhemmin”)  

– mielivaltaiset alennukset, joita suuret yritykset antavat itselleen etuajassa tai ajallaan 

tapahtuvasta maksusta  

– taannehtivat alennukset maksuihin, joita ei ole vielä suoritettu tavarantoimittajalle  

– se, että vähittäismyyjät pakottavat tavarantoimittajat käyttämään tiettyjä kolmansina 

osapuolina olevia pakkausten valmistajia, jotka maksavat valintamyymälöille 

saamistaan tilauksista; 

4. on tietoinen, että hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt johtuvat etenkin tulojen ja 

neuvotteluvoiman epätasapainosta elintarvikeketjussa ja että tähän on pikaisesti 

puututtava, jotta voidaan parantaa viljelijöiden asemaa elintarvikealalla; toteaa, että 

myynti tuotantokustannukset alittavalla hinnalla sekä suurten vähittäiskauppiaiden tapa 

hyödyntää kohtuuttomasti maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten kaltaisia 

perusmaatalouselintarvikkeita houkutustuotteina uhkaavat kyseisten tuotteiden 

eurooppalaisen tuotannon pitkän aikavälin kestävyyttä; on tietoinen, että 

elintarvikekaupassa on huomattava markkinakeskittymä monissa jäsenvaltioissa; 

suhtautuu myönteisesti saksalaisen Tierwohl-aloitteen kaltaisiin aloitteisiin, joilla pyritään 

auttamaan viljelijöitä kilpailemaan tuotteidensa hyvillä ominaisuuksilla; 
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5. korostaa, että hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä koituu viljelijöille vakavia 

kielteisiä vaikutuksia, kuten alhaisemmat voitot, arvioitua korkeammat kustannukset, 

elintarvikkeiden liikatuotanto ja haaskaus sekä rahoitussuunnittelun vaikeudet; korostaa, 

että näillä käytännöillä on myös vahingollisia vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan ja 

ne voivat tukahduttaa investointeja, vähentää tuoteinnovointia ja heikentää tuotteiden 

laatua ja valikoimaa; korostaa, että tällaiset kielteiset vaikutukset vähentävät viime 

kädessä kuluttajan valinnanmahdollisuuksia; 

6. toteaa, että vuodesta 2009 lähtien parlamentti on hyväksynyt EU:n vähittäismyyntiketjun 

ongelmista viisi päätöslauselmaa, mukaan lukien kolme päätöslauselmaa erityisesti 

epätasapainosta ja väärinkäytöksistä elintarvikeketjussa; panee lisäksi merkille, että 

samalla aikajaksolla komissio on laatinut samankaltaisista aiheista kolme tiedonantoa ja 

yhden vihreän kirjan sekä teettänyt kaksi loppuraporttia; toteaa siksi, että uudet analyysit 

hyvien kauppatapojen vastaisten käytäntöjen tilanteesta elintarvikeketjussa vain 

viivästyttävät kiireellisiä toimia viljelijöiden auttamiseksi, jotta nämä voivat torjua hyvien 

kauppatapojen vastaisia käytäntöjä; 

7. katsoo, että yhteisymmärrys hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä olisi hyödyllinen, 

ja sen vuoksi kehottaa komissiota laatimaan avoimen luettelon hyvän kauppatavan 

vastaisista, EU:ssa kielletyistä käytännöistä; korostaa, että ei ole olemassa EU:n sääntöjä, 

joilla torjutaan elintarvikeketjun toimijoiden välisiä hyvän kauppatavan vastaisia 

käytäntöjä; 

8. kehottaa elintarviketoimitusketjun kaikkia osapuolia harkitsemaan standardisopimuksia ja 

myös uuden sukupolven sopimuksia, joissa riskit ja edut on jaettu; 

9. panee merkille, että vaikka kaupan omalla merkillä varustetut tuotteet voivat tarjota 

lisäarvoa, valinnanvapautta ja ”reilun kaupan tuotteita” kuluttajille, ne voivat antaa 

epäreilun ja kilpailunvastaisen aseman vähittäiskauppiaille, joista tulee sekä asiakkaita 

että kilpailijoita; korostaa, että kaupan omat merkit vaativat erityistä huomiota komissiolta 

ja kilpailuviranomaisilta, ja korostaa, että niiden mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia 

toimitusketjuun ja viljelijöiden asemaan siinä on käsiteltävä; 

10. toteaa, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksessa ja uudessa yhteisessä 

markkinajärjestelyssä on otettu käyttöön lukuisia toimenpiteitä, joilla pyritään puuttumaan 

viljelijöiden, vähittäiskaupan, tukkukaupan ja pk-yritysten neuvotteluvoiman eroihin 

elintarvikeketjussa tukemalla erityisesti tuottajajärjestöjen perustamista ja leviämistä; 

korostaa tätä toimituspuolen yhteistyön merkitystä; 

11. panee merkille, että asetusta (EU) N:o 1308/2013, jossa säädetään tuottajaorganisaatioiden 

perustamisesta, tuetaan YMP:n toiseen pilariin kuuluvilla taloudellisilla kannustimilla; 

korostaa, että oikeudellisissa puitteissa laajennetaan mahdollisuutta käydä keskitettyjä 

sopimusneuvotteluja (eräillä aloilla) ja tehdä toimitussopimuksia (kaikilla aloilla) 

tuottajaorganisaatioihin, tuottajajärjestöjen yhteenliittymiin tai toimialakohtaisiin 

organisaatioihin ja että lisäksi käyttöön otetaan tilapäiset poikkeukset tiettyihin 

kilpailusääntöihin vakavan markkinaepätasapainon aikoina suojatoimenpiteitä soveltaen; 

12. kehottaa komissiota edistämään pontevasti tätä lähestymistapaa, jotta kasvatetaan 

alkutuottajan neuvotteluvoimaa ja rohkaistaan tuottajia liittymään tuottajaorganisaatioihin 

ja tuottajajärjestöjen yhteenliittymiin; korostaa, että erityisesti pientilat ja perhetilat, joilla 
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on mahdollisuus luoda ja ylläpitää työpaikkoja eristyneillä, syrjäisillä ja vuoristoalueilla, 

ovat haavoittuvia; 

13. katsoo, että tuottajajärjestöjen vahvistamisen ja perustamisen on kuljettava käsi kädessä 

elintarvikeketjuun liittyvän viljelijöiden neuvotteluvoiman vahvistamisen kanssa 

erityisesti antamalla heille oikeus neuvotella sopimuksensa kollektiivisesti; 

14. kehottaa lisäämään toimitusketjun avoimuutta ja tiedottamista sekä lujittamaan sellaisia 

elimiä ja markkinatietovälineitä kuin eurooppalainen elintarvikkeiden 

hintojenseurantaväline ja maitomarkkinoiden seurantakeskus, jotta viljelijät ja 

tuottajaorganisaatiot saavat tarkkoja ja oikea-aikaisia markkinatietoja; 

15. katsoo, että hintojen olisi kaikkialla elintarvikeketjussa vastattava paremmin alkutuottajien 

luomaa lisäarvoa; kehottaa sen mukaisesti tekemään vähittäishintojen 

muodostamisprosessista mahdollisimman avoimen; 

16. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa viljelijät ovat varmistaneet vahvan aseman 

elintarvikeketjussa perustamalla osuusliikkeitä, jotka varmistavat, että jalostusvaiheen 

lisäarvo kanavoidaan takaisin viljelijöille, ja katsoo, että on tärkeää, että näitä 

osuustoimintayrityksiä ei rasiteta ylimääräisin kustannuksin, jotka ovat seurausta 

pakollisesta ja kalliista byrokratiasta; 

17. kehottaa tuottajia ja jalostajia toimimaan yhteistyössä innovointia ja tuotteiden lisäarvon 

lisäämistä koskevissa investoinneissa; 

18. katsoo, että kuluttajien tietoisuus maataloustuotteista on keskeistä käsiteltäessä 

elintarviketoimitusketjun epätasapainosta aiheutuvia ongelmia, mukaan lukien hyvän 

kauppatavan vastaiset käytännöt; kehottaa kaikkia elintarviketoimitusketjun hallintaan 

osallistuvia sidosryhmiä lisäämään avoimuutta koko elintarviketoimitusketjussa sekä 

lisäämään kuluttajille annettavaa tiedotusta asianmukaisemmalla tuotteiden 

merkitsemisellä ja sertifiointijärjestelmillä, jotta voidaan antaa kuluttajille mahdollisuus 

tehdä täysin tietoon perustuvia valintoja saatavana olevista tuotteista ja toimia sen 

mukaisesti; 

19. kehottaa komissiota edistämään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa aloitteita, 

joilla kuluttajia voidaan varoittaa hintojen polkemisen riskeistä alkutuottajille, ja 

kannattaa yksiselitteisesti tätä koskevia tiedotuskampanjoita kouluissa ja oppilaitoksissa; 

20. toteaa, että vaikka puhtaasti vapaaehtoisuuteen perustuvat järjestelmät ovat erittäin 

tärkeitä ja hyödyllisiä asioiden kartoittamisessa, ne eivät ole riittäviä pelkotekijän 

poistamiseksi toimitusketjusta, koska niissä on myös suuria epäkohtia, kuten vähäinen 

osallistuminen, eturistiriidat ja riitojenratkaisumekanismit, jotka eivät kuvasta toimittajien 

pelkotekijää, ja toimivaltaisten viranomaisten määräämien noudattamatta jättämistä ja 

laiminlyöntiä tai osallistumattomuutta koskevien todellisten seuraamusten puute; 

21. muistuttaa komissiota siitä, että joulukuussa 2013 parlamentti hyväksyi valiokunta-

aloitteisen mietinnön, jossa kehotettiin komissiota tutkimaan riippumattoman 

valvontajärjestelmän mahdollisuutta käsitellä toimitusketjun alkutuottajien keskuudessa 

esiintyvää niin sanottua pelkotekijää; kehottaa komissiota tarkastelemaan tätä omassa 

kertomuksessaan; 
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22. katsoo, että ammatilliset järjestöt voisivat toimia alkutuottajien foorumina, jossa nämä 

voisivat tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle kanteluita väitetyistä hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä pelkäämättä; 

23. vaatii sellaisia valvontaelinten menettelyitä, joiden avulla alkutuottajat voivat tehdä 

kanteluita luottamuksellisesti ja valvontaelimet voivat tehdä tutkimuksia omasta 

aloitteestaan; katsoo, että tällaisten valvontaelinten olisi voitava määrätä erilaisia 

asianmukaisia seuraamuksia hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevien sääntöjen 

rikkomisesta; 

24. asettaa kyseenalaiseksi sen, että komissio tukee vankasti toimitusketjualoitetta (SCI) sen 

rajoitukset huomioon ottaen; muistuttaa, että viljelijät ovat haluttomia osallistumaan 

siihen, mihin ovat syynä luottamuspula, nimettömien valitusten rajoittaminen, 

lakisääteisten valtuuksien puuttuminen, kyvyttömyys asettaa tuntuvia seuraamuksia, 

perusteellisesti dokumentoitujen hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen riittävien 

torjuntamekanismien puuttuminen sekä huoli valvontamekanismien luonteeseen liittyvästä 

epätasapainosta, jota ei ole otettu riittävästi huomioon; pitää valitettavana komission 

haluttomuutta neuvotella nimettömyydestä ja seuraamuksista; 

25. kehottaa komissiota arvioimaan SCI:n tehokkuutta ja ottamaan siinä huomioon 

viljelijäyhteisön esittämät huolenaiheet; kehottaa komissiota välttämään vapaaehtoisten 

aloitteiden arviointia yksinomaan rekisteröityjen osallistujien lukumäärän perustella; 

26. kehottaa asiaankuuluvia sidosryhmiä edistämään viljelijäjärjestöjen, mukaan lukien 

tuottajaorganisaatiot ja tuottajajärjestöjen yhteenliittymät, osallistumista 

elintarviketoimitusketjua koskevien kansallisten valvontaelinten työhön erityisesti siten, 

että varmistetaan kanteluiden nimettömyys ja tehokkaat seuraamusjärjestelmät; 

27. palauttaa mieliin, että komissio totesi, että oikeuspaikkakeinottelu uhkaa 

sisämarkkinoiden toimintaa ja on alkutuottajien etujen kannalta haitallista; katsoo, että 

vuonna 2011 hyväksyttyjen hyviä käytäntöjä koskevien sääntöjen yhteinen tulkinta on 

erittäin tärkeä tämän ongelman ratkaisemiseen liittyvä tekijä yhdessä sen kanssa, että näitä 

sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti ja että jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välistä 

yhteistyötä tehostetaan; 

28. panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoisia 

käytännesääntöjä ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan 

toimitusketjun toimintaa; panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan Groceries Code 

Adjudicator -järjestelmän, Portugalin tapauksen, Ranskan elintarvikeketjukomissaarin, 

Espanjan lainsäädännön ja Belgian tämänhetkisen aloitteen, johon sisältyy osapuolten 

kuuleminen; korostaa kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön sekä EU:n tasolla 

vaihdettavien parhaiden käytäntöjen merkitystä; kehottaa jäsenvaltioita valvomaan niiden 

kansallisessa lainsäädännössä toteutettuja toimia; 

29. katsoo, että elintarvikealan riippumattomat kansalliset sääntelijät voisivat olla tehokkaita 

hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumisessa, koska ne lisäävät avoimuutta 

koko arvoketjussa ja mahdollistavat ennakkotarkastusten suorittamisen, jotta voidaan 

suojautua hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä vastaan; kehottaa komissiota tässä 

yhteydessä myös harkitsemaan mahdollisuutta perustaa Euroopan tason 

sääntelyviranomainen, joka voisi omaksua koordinaattorin roolin; 
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30. kehottaa komissiota arvioimaan näitä kansallisia toimia mahdollisina malleina, joita 

voidaan soveltaa, ja ottamaan huomioon havaitut alakohtaiset ongelmat sekä kansallisten 

markkinoiden olosuhteet ja erityispiirteet; 

31. katsoo, että EU:n tason puitelainsäädäntö on tarpeen, jotta voidaan torjua hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä ja varmistaa, että viljelijöillä ja kuluttajilla on 

mahdollisuus hyötyä oikeudenmukaisista myynti- ja ostoehdoista; 

32. kehottaa komissiota tekemään EU:n lainsäädäntökehystä koskevan ehdotuksen pikaisesti, 

jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla; 

33. katsoo, että tällainen lainsäädäntö, joka tarjoaisi alkutuottajille tarvittavan 

oikeusvarmuuden heitä huolestuttavissa kysymyksissä, sekä toimenpiteet, joilla lisätään 

viljelijöiden neuvotteluvoimaa, ovat tarpeen, jotta SCI:tä voidaan täydentää ja suojella 

siihen jo täysimääräisesti osallistuvia sidosryhmiä sekä samalla varmistaa, että hyvän 

kauppatavan vastaiset käytännöt hävitetään elintarvikkeiden toimitusketjusta; 

34. kehottaa luomaan puitelainsäädäntöä, jolla suojellaan kaikkia elintarvikkeiden toimittajia 

riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat, myös kolmansissa maissa; 

35. korostaa, että tällä unionin puitelainsäädännöllä ei saa alentaa suojelun tasoa maissa, jotka 

ovat ottaneet käyttöön kansallista lainsäädäntöä yritysten välisten hyvän kauppatavan 

vastaisten käytäntöjen torjumiseksi. 
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