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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ELi konkurentsiõigus on kujundatud tööstus- ja teenindussektorit silmas 

pidades; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 42 sedastatakse, et 

konkurentsieeskirju kohaldatakse põllumajandussaaduste tootmise ja nendega kauplemise 

suhtes ainult selles ulatuses, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu määravad, arvestades 

põllumajandussektori eripärasid ja olulisust; arvestades, et 2016. aasta jaanuaris asutas 

komisjon eksperdirühma (põllumajandusturgude töökond ehk AMTF), mille tegevuse 

eesmärk on parandada põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas; 

arvestades, et AMTF tegi 2016. aasta novembris esitatud viimases aruandes muu hulgas 

soovitusi selle kohta, kuidas suurendada turu läbipaistvust, parandada lepingulisi suhteid 

ahelas ja töötada välja õiguslikke võimalusi põllumajandustootjate kollektiivse 

tegutsemise korraldamiseks; arvestades, et põllumajanduse looduslikku ja struktuurilist 

eripära silmas pidades on Euroopa kaasseadusandjad alates 1962. aastast järjepidevalt 

kaitsnud põhimõtet anda põllumajandussektorile konkurentsiõiguse kohaldamisel 

eristaatus, arvestades et konkurentsiõigust ei saa sellele majandussektorile kohaldada 

samamoodi nagu teistele sektoritele; 

C. arvestades, et ELi toimimise leping ja ELi kohtupraktika annavad ühisele 

põllumajanduspoliitikale (ÜPP) konkurentsiõiguse suhtes ülimuslikkuse; 

D. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 39 kohaselt on ÜPP eesmärk kindlustada 

põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa ja Euroopa maapiirkondade elanike rahuldav 

elatustase, eelkõige põllumajandusega tegelevate isikute sissetuleku suurendamise teel, 

ning stabiliseerida turgusid ja kaitsta varusid; 

E. arvestades, et ÜPP peaks ka tulevikus soodustama arukat, vastupanuvõimelist ja 

mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse, edendama 

keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ja panustama liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 

ning parandama maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku olukorda; 

F. arvestades, et 2013. aasta ÜPP reformi, koondmääruse läbivaatamise ja komisjoni 2018. 

aasta ettepanekute eesmärk on tugevdada põllumajandustootjate positsiooni toiduainete 

tarneahelas; 

G. arvestades, et toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid 

kaubandustavasid käsitleva direktiivi erieesmärkidega soovitakse säilitada turu stabiilsus, 

suurendada põllumajandustootjate sissetulekut ja parandada põllumajanduse 

konkurentsivõimet; arvestades, et komisjoni ettepanek võidelda ebaausate 

kauplemistavade vastu ettevõtjatevahelises toiduainete tarneahelas on vajalik samm, et 

viia ahelas jõud tasakaalu ning muuta ostja ja tarnija suhe läbipaistvaks ja muuta 

toiduainete tarneahel põllumajandustootjate, tarbijate ja keskkonna hüvanguks 

kestlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks; 

H. arvestades, et viimastel aastakümnetel on põllumajanduslikud sisendkulud pidevalt 
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tõusnud1, samas kui hinnad, mida põllumajandustootjad oma toodangu eest saavad, on 

jäänud samaks; 

I. arvestades, et põllumajandusele tehtavad erandid on muutunud üha tähtsamaks turule 

suunatud ÜPPs ja põllumajandusturgude aina suurema üleilmastumise kontekstis ning 

neid tuleks jätkuvalt arvesse võtta poliitika kavandamisel ja elluviimisel, samuti peaksid 

nendega arvestama komisjon ja riiklikud konkurentsiasutused poliitika järgimise seires; 

J. arvestades, et liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju käsitleva määruse 

(koondmäärus) põllumajanduskomponent on ÜPP-le tähtis samm edasi, sest selles 

sätestatakse tootjaorganisatsioonidele sõnaselge erand ELi toimimise lepingu artikli 101 

kohaldamisest;  

K. arvestades, et Euroopa Liidu Kohtule esitatud eelotsusetaotlus kohtuasjas Président de 

l’Autorité de la concurrence vs. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) 

jt näitab, et tootjad, tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud vajavad oma 

tegevuses rohkem õiguskindlust2, eriti arvestades, et seda sektorit iseloomustavad 

äärmiselt killustatud pakkumine, kontsentreeritud nõudlus ning raskused pakkumise 

kontrollimisel ja nõudluse prognoosimisel; arvestades, et Euroopa Kohtu otsus 

konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta tootjatele ja tootjaorganisatsioonidele on 

ülitähtis, sest sellega täpsustatakse tootjaorganisatsioonide tööga seotud kaudseid 

erandeid; 

1. juhib tähelepanu sellele, et ELi konkurentsipoliitika ei saavuta praegu soovitud tulemusi, 

sest kuigi selle kohaldamisel peetakse silmas kõigi siseturul osalejate vahelise ausa 

konkurentsi kaitset, pöörates erilist tähelepanu tarbijate huvidele, on tegelik olukord 

selline, et ebavõrdsuse tõttu toiduainete tarneahelas avaldatakse põllumajandustootjatele 

vastuvõetamatul tasemel survet; on arvamusel, et nii tarbijate kui ka 

põllumajandustootjate huvid tuleks seada samale tasemele; 

2. on seisukohal, et põllumajandustegevuse eripärade tõttu muutuvad kollektiivsed 

organisatsioonid vajalikuks, et tugevdada esmatootjate positsiooni toiduainete tarneahelas 

ja võimaldada ÜPP eesmärkide saavutamist, nagu on määratletud ELi toimimise lepingu 

artiklis 39, ning et tootjaorganisatsioonide ja nende liitude kollektiivset tegevust, 

sealhulgas tootmise kavandamist, müügiläbirääkimisi ja lepingulisi kokkuleppeid tuleb 

seepärast pidada ELi toimimise lepingu artikliga 101 kooskõlas olevaks; rõhutab, et 

põllumajandustootjate ühendamine tootjaorganisatsioonide kaudu tugevdab nende 

positsiooni tarneahelas; 

3. on arvamusel, et tootmisharudevahelise organisatsiooni mudel on edukas sektori 

haldamise vorm, kuna see loob struktuuri kõigile sektori osalejatele, kes on struktuuris 

õiglaselt esindatud, ja korraldab nendevahelist teabevahetust, võimaldades edastada 

majanduslikku ja tehnilist teavet, suurendada turu läbipaistvust ning jagada paremini riske 

ja kasu; on arvamusel, et ÜPP peaks lihtsustama nõuetekohaselt struktureeritud 

                                                 
1
 Eurostati andmed põllumajandustoodete hinnaindeksite kohta (apri_pi); vt ka Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 

2012. aasta resolutsiooni põllumajanduslike sisendite tarneahela kohta: struktuur ja mõjud 

(ELT C 227 E/3, 6.8.2013), põhjendust B. 
2
 Euroopa Kohtu 14. novembri 2017. aasta otsus kohtuasjas Président de l’Autorité de la concurrence vs. 

Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt, C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860. 
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koostöömudeleid, nagu praegune mudel, et lihtsustada tootmisharudevaheliste 

organisatsioonide loomist Euroopa tasandil; 

4. leiab, et kooskõlas praeguse suundumusega tuleb veelgi suurendada tootja- ja 

tootmisharudevaheliste organisatsioonide pädevusi, et viia põllumajandustootjate 

läbirääkimisjõud tasakaalu toiduainete tarneahela jaemüüjate läbirääkimisjõuga; peab 

vajalikuks suurendada nende organisatsioonide loomise ja toimimise ELi kaasrahastamist; 

5. palub komisjonil hõlbustada kollektiivsete turukorraldusvahendite kohaldamist kriisi 

korral, kasutades vahendeid, mis ei vaja avaliku sektori vahendeid, näiteks toodete turult 

kõrvaldamist toiduainete tarneahela ettevõtjate vaheliste kokkulepete kaudu; märgib, et 

tootmisharudevahelised organisatsioonid võiksid sellist meedet ise kohaldada; 

6. on seisukohal, et kui Euroopa turule sisenevad kolmandatest riikidest pärit tooted, mis ei 

vasta samadele sotsiaal-, tervishoiu- ja keskkonnastandarditele, loob see Euroopa tootjate 

jaoks ebaausa konkurentsi; palub seetõttu, et kaitstaks haavatavaid sektoreid ja et nii 

tulevastel kui ka käimasolevatel kaubandusläbirääkimistel kohaldataks 

põllumajandustoodete suhtes süstemaatiliselt vastastikkuse ja nõuetele vastavuse 

põhimõtteid; palub komisjonil lõimida see aspekt Brexiti läbirääkimistesse; 

7. rõhutab, et pääs ELi siseturule peaks sõltuma sanitaar-, fütosanitaar- ja keskkonnanormide 

järgimisest; palub, et komisjon, selleks et tagada aus konkurents, edendaks kolmandate 

riikide ja ELi meetmete ning kontrollide vastavust keskkonna- ja toiduohutusnormide 

valdkonnas; märgib, et kõrgeimad keskkonna- ja loomade heaolu standardid võivad 

tähendada suuremaid kulusid ning järelikult võib standardite langetamisega kaasneda 

konkurentsivastane tegevus; soovitab komisjonil uurida võimalusi konkurentsipoliitika 

ulatuse laiendamiseks, et vältida sellist dumpingut ühtsel turul ja seoses ühtsele turule 

imporditavate toodetega; 

8. palub, et arvestades põllumajandustootjate ebakindlat finantsolukorda ja keskset rolli meie 

ühiskonnas, võtaks komisjon arvesse kolmandate riikidega sõlmitud 

kaubanduskokkulepetest tulenevate turumoonutuste mõju põllumajandustootjatele, sest 

põllumajandusturgusid iseloomustab põllumajandushindade suur volatiilsus, mis 

nõrgestab veelgi põllumajandustootjate nõrka positsiooni toiduainete tarneahelas; 

9. juhib tähelepanu sellele, et põllumajandustootjaid kahjustavad kliimakatastroofid 

mõjutavad turgu ja nõrgestavad põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas; 

tuletab meelde, et ELi dumpinguvastaste eeskirjades3, mida kohaldatakse muu hulgas 

põllumajandussektori suhtes, käsitatakse, et keskkonnaalane dumping tekitab ebaausat 

konkurentsi; palub võtta arvesse nende ELi kodanike huve, kes nõuavad kestlikku ja 

keskkonnahoidlikku ühiskonda; palub seetõttu komisjonil võimaldada 

konkurentsieeskirjade kohaldamise erandite kehtestamist, et hõlbustada nii horisontaalset 

kui ka vertikaalset koostööd kestlikkusega seotud algatuste kontekstis, võttes arvesse 

ühtse turu toimimist ja kasulikkust ühiskonnale tervikuna; 

10. rõhutab, et õiglaseks hinnaks ei tuleks lugeda mitte võimalikult madalat tarbijahinda, vaid 

mõistlikku hinda, mis võimaldab õiglaselt tasustada kõiki toiduainete tarneahelas 

osalejaid; rõhutab, et tarbijal on ka muid huve peale vaid madalate hindade, sealhulgas 

                                                 
3
 COM(2013) 0192. 
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loomade heaolu, keskkonnasäästlikkus, maaelu areng, antibiootikumide kasutamise 

vähendamise ja antimikroobikumiresistentsuse ärahoidmise algatused jms; soovitab 

liikmesriikide konkurentsiasutustel võtta arvesse tarbija nõudlust säästvalt toodetud 

toiduainete järele, mis eeldab, et toiduainete hinnastamisel tuleb rohkem arvestada 

toiduaine kui avaliku hüve väärtust; nõuab sellega seoses, et ELi konkurentsipoliitikas 

vaadataks kaugemale, kui vaid võimalikult odavate toiduainete tagamine; on arvamusel, et 

hindades kokkuleppimisel jaemüüjate/töötlejate ja tootjate vahelistes lepingutes tuleb 

võtta täiel määral arvesse tootmiskulusid, eesmärgiga tagada hinnad, mis katavad 

vähemalt kulud; 

11. kordab ettepanekut, et määruse (EL) nr 1308/2013 (põllumajandustoodete ühise 

turukorralduse määrus) eeskirju, mille alusel kehtestatakse kaitstud päritolunimetuse või 

kaitstud geograafilise tähisega juustu (artikkel 150), kaitstud päritolunimetuse või kaitstud 

geograafilise tähisega singi (artikkel 172) ja veini (artikkel 167) pakkumist reguleerivad 

meetmed, laiendataks muudele kvaliteetsetele kaubamärkidega toodetele, et pakkumist 

oleks võimalik lihtsamini kohandada nõudlusega; 

12. rõhutab, et selleks, et välistada piiravad tõlgendused, tuleb komisjoni hindamises 

kasutatud asjaomase turu kontseptsioon uuesti määratleda ja see peab viitama kogu 

asjaomasele sektorile; 

13. toonitab, et välja pakutud otsetoetuste ülempiir võib rängalt kahjustada keskmise 

suurusega põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet; 

14. väljendab heameelt selle üle, et koondmääruses luuakse menetlus, mille kohaselt võib 

põllumajandustootjate rühm taotleda komisjonilt mittesiduvat arvamust kollektiivse 

meetme vastavuse kohta konkurentsieeskirjade kohaldamise üldisele erandile, millele 

viidatakse põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse artiklis 209; palub 

komisjonil põllumajandusturgude töökonna soovituse taustal täpsustada põllumajandusele 

tehtava ülderandi ulatust ja selle kattuvust artiklites 149 ja 152 sätestatud eranditega ning 

seega määratleda erandid täpsemalt, et ELi toimimise lepingu artikli 101 kohaldamist 

oleks võimalik vajaduse korral peatada; 

15. juhib tähelepanu sellele, et 2013. aastal kahekordistati põllumajandussektori vähese 

tähtsusega abi ülemmäära (7 500 eurolt 15 000 eurole), et aidata tulla toime sagenenud 

kliima-, tervishoiu- ja majanduskriisidega; märgib, et samas on riikliku vähese tähtsusega 

abi ülemmäära kohandatud väga vähe (0,75 %-lt riiklikust põllumajandustoodangust 1 %-

le), mis on vähendanud riikide suutlikkust aidata raskustes olevaid 

põllumajandusettevõtteid; toetab seetõttu komisjoni ettepanekut võimaldada 

liikmesriikidele ja piirkondadele rohkem paindlikkust põllumajanduse vähese tähtsusega 

abi eeskirjade kaudu; 

16. toetab komisjoni ettepanekut võimaldada liikmesriikidele rohkem paindlikkust, 

lõdvendades põllumajandussektori riigiabieeskirju eesmärgiga innustada 

põllumajandustootjaid koguma vabatahtlikult ennetavalt sääste, et tulla paremini toime 

suureneva ohuga kliimale, tervisele ja majandusele; 

17. väljendab heameelt koondmäärusega tehtud muudatuste üle, et oleks lihtsam kohaldada 

põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse artikli 222 sätteid, mis võimaldavad 

teha ajutist erandit konkurentsiõigusest; palub sellest hoolimata komisjonil täpsustada, 
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kuidas kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 219 ja 222, mis puudutavad 

meetmete võtmist turuhäirete ja turul valitsevate tõsiste tasakaaluhäirete korral, 

arvestades, et mõlema artikliga praegu seotud õiguskindlusetus tähendab, et keegi ei 

kohalda neid kartusest sattuda vastuollu liikmesriikide konkurentsiasutuste sätestatud 

eeskirjadega; 

18. rõhutab, et turul valitsevate tõsiste tasakaaluhäirete ajal, kui põllumajandussektor on ohus 

ja kõiki kodanikke mõjutab põhitoiduainete pakkumise vähenemise oht, peab turule 

suunatud ÜPP toetama põllumajandustootjaid ning tegema täiendavaid ajaliselt piiratud ja 

igakülgselt põhjendatud erandeid konkurentsieeskirjadest põllumajandustootjate, 

põllumajandustootjate organisatsioonide, nende liitude ja tunnustatud 

tootmisharudevaheliste organisatsioonide vaheliste kokkulepete ja otsuste jaoks; on lisaks 

sellele seisukohal, et põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse artikliga 164 

tuleb võimaldada määruse artikli 222 kohastes tunnustatud 

põllumajandusorganisatsioonides tehtud kokkuleppe või otsuse eeskirjade laiendamist; 

19. tuletab meelde, et toimunud on oluline horisontaalne ja vertikaalne ümberkorraldamine, 

mis on toonud kaasa täiendava koondumise seemne-, põllumajanduskeemia-, väetise-, 

loomageneetika- ja põllumajandusmasinasektoris, samuti töötlemis- ja jaemüügisektoris; 

kutsub komisjoni üles tagama selles kontekstis ja pärast seda, kui Bayeri kontsern 

omandas Monsanto, mis koos kontrollivad ligikaudu 24 % ülemaailmsest pestitsiiditurust 

ja 29 % ülemaailmsest seemneturust, et kaitstakse ELi põllumajandustootjate, kodanike ja 

keskkonna huve, hinnates põhjalikult ja terviklikult põllumajandusettevõtte tasandil 

põllumajanduslike sisendite tarnijate, sealhulgas taimekaitsevahendite tootjate ühinemiste 

ja omandamiste mõju, et põllumajandustootjail oleks juurdepääs uuenduslikele, parema 

kvaliteediga toodetele, millel on väiksem keskkonnamõju ja konkurentsivõimelised 

hinnad; toonitab, et sellised ühinemised ja omandamised võivad kahjustada konkurentsi 

hädavajalikele toodetele põllumajandustootjate poolse juurdepääsu valdkonnas; on 

seisukohal, et väheseks kasutamiseks mõeldud seemne ja taimse paljundusmaterjali 

turustamisnõudeid tuleks lõdvendada ja muuta need paindlikumaks. 



 

PE626.781v02-00 8/9 AD\1169568ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 22.11.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

31 

0 

3 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola 

Caputo, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert 

Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine 

Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, 

Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead 

McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria 

Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Marc 

Tarabella 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Angélique Delahaye, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, John Procter, 

Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Stanisław Ożóg, Monika Vana 

 
 



 

AD\1169568ET.docx 9/9 PE626.781v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

31 + 

ALDE Jan Huitema, Ulrike Müller 

ECR Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg, John Procter 

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau 

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, 

Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Mairead McGuinness, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine 

Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella 

Verts/ALE Maria Heubuch, Monika Vana 

 

0 – 

 

3 0 

EFDD Giulia Moi 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


