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LÜHISELGITUS

Arengukomisjon kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse 
toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. 
Ebaausad kaubandustavad Euroopa toiduainete tarneahelas aitavad kaasa sissetuleku 
ebakindlusele, toiduainete raiskamisele, madalamatele toidustandarditele ja tänapäevasele 
orjusele, seda nii ELis kui ka väljaspool selle piire. Käesolev direktiiv kujutab endast 
väärtuslikku võimalust võidelda ebaausate kaubandustavade vastu kogu liidus ja tagada 
toiduainete tarneahelate toimimine kõigi jaoks. 

Arengukomisjon tunneb eelkõige heameelt asjaolu üle, et direktiivi kohaldatakse tarnijatele 
sellest olenemata, kas nad asuvad ELis või väljaspool ELi. ELi toiduainete tarneahela 
tarnijatel, kes asuvad ELi mittekuuluvates riikides, võib olla piiratud juurdepääs teabele, 
õigusalastele teadmistele ja vahenditele, mis muudab nad ebaausate kaubandustavade suhtes 
eriti haavatavaks. Selle tasakaalustamatuse kõrvaldamine on oluline selleks, et luua tõepoolest 
võrdsed võimalused, millest saavad kasu nii ELi kui ka ELi mittekuuluvad tootjad, tagades 
võrdsed võimalused, ennetades hindade allalöömist ja tagades õiglase tulu 
põllumajandusettevõtjatele kogu maailmas. 

Euroopa Liit on aluslepingutes võtnud endale kohustuse aidata kaasa kestlikule arengule ja 
kestliku arengu eesmärkidele. ELi mittekuuluvatele tootjatele kohaldatavate ebaausate 
kaubandustavade aktsepteerimine Euroopa ostjate poolt oleks vastuolus liidu pühendumusega 
poliitikavaldkondade arengusidususele ja kahjustaks ELi poliitikaeesmärke tema 
partnerriikides.

ELi mittekuuluvate põllumajandusettevõtjate hõlmamist toetatakse täielikult komisjoni 
mõjuhinnangus, mille jaotis 6.3.3 on sõnastatud järgmiselt: „nende mittehõlmamise 
tulemuseks võivad olla konkurentsimoonutused ja kaubavahetuse ümbersuunamine; ostjatel 
oleks stiimuleid välismaistelt tarnijatelt hankimiseks, keda ei ole võimalik kaitsta ebaausate 
kaubandustavade eeskirjadega“. Seetõttu on asjaolu, et direktiivi kohaldatakse üheselt 
kõikide tarnijate suhtes, ka ELi tarnijate huvides. Selles mõjuhinnangus hoiatab komisjon ka, 
et „tarneahelate rahvusvahelise mõõtme tähelepanuta jätmine võib viia asjakohaste tavade 
jõustamisasutuste kohaldamisalast välja jäämiseni.“ Komisjoni mõjuhinnangus lisatakse ka, 
et „diskrimineerimiskaalutluste puhul toetatakse ka kolmandate riikide tarnijate hõlmamist“.  
Selles kontekstis on allpool esitatud kavandatud muudatusettepanekute eesmärk tagada, et 
selged eeskirjad kehtivad nii ELi kui ka EList väljaspool asuvatele 
põllumajandusettevõtjatele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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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) Põllumajanduse ja toiduainete 
tarneahelas osalevad põllumajanduslike
toiduainete tootmise, töötlemise, impordi, 
ekspordi, turustamise, tarnimise, jaemüügi 
ja lõpptarbijale müümise etappides 
erinevad ettevõtjad. Tarneahel on 
ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu 
jõuavad põllumajanduslikud toiduained 
talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad 
kauplevad põllumajandustoodete ja
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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas 
tegutsevatele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nii liidus kui ka 
liidust väljapool. Põllumajanduslikke 
esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad 
on sageli põllumajanduse ja toiduainete 
tarneahela väikesed ja keskmise suurusega 
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osalejad.

Selgitus

Arengumaade väikepõllumajandustootjad ja töölised kannatavad otseselt või kaudselt 
ebaausate kaubandustavade tõttu, mida kasutavad toiduainete tarneahela kõige 
mõjuvõimsamad ettevõtjad.

Muudatusettepanek 3

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 
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/EÜ1212 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 

(7) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
ebaausate kaubandustavade vastase kaitse 
miinimumstandard, et vähendada selliste 
tavade esinemist, aidata kindlustada 
põllumajandustootjate õiglane elatustase 
liidus ja liidust väljaspool, takistada 
ebaturvalisi ja jätkusuutmatuid tavasid, 
ebakindlaid töötingimusi ning vähendada 
toiduohutusega seotud riske ja toidu 
raiskamist kogu toiduainete tarneahela 
ulatuses. See peaks tooma kasu kõigile 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustooteid ja toiduaineid 
tarnivatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud), ilma nende 
halduskoormust suurendamata. 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 ettevõtjatele kandub sageli 
läbi tarneahela ja jõuab 
põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad 
kaitsma tarnijaid ka esmatootmisele 
järgnevates etappides. Vahendajate kaitse 
nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda
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põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad 
kaubavahetuse ümbersuunamisest 
põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, 
kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata 
tarnijatele.

peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed 
(eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis 
tulenevad kaubavahetuse 
ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt 
ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud 
tooteid, kaitsmata tarnijatele.

__________________

12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Selgitus

Ebaausad kaubandustavad põhjustavad toiduraiskamist, ohtlikke ja jätkusuutmatuid tavasid 
ning ebakindlaid töötingimusi, samuti kujutavad need ohtu väikepõllumajandustootjate ja 
tööliste sissetulekutele terves toiduainete tarneahelas nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool 
seda. Kuna kaitset tuleb laiendada järgnevatele etappidele, saab seda laiendada tarnijatele 
üldiselt.

Muudatusettepanek 4

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 
soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb 
tarnijate kaitsest liidus.

(8) Tagamaks, et EL täidab oma 
aluslepingujärgset poliitikavaldkondade 
arengusidususe kohustust ja kestliku 
arengu eesmärkidest tulenevaid 
kohustusi, peaksid väljaspool liitu asutatud 
tarnijad, kes müüvad 
põllumajandustooteid ja toiduaineid 
ostjatele, kes turustavad neid tooteid ja 
viivad need ELi turule, saama tugineda 
liidu miinimumstandardile, et 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“.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 6

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 tootjaorganisatsioonidelt 
või tootjaorganisatsioonide liitudelt, 
samuti organisatsioonidelt, kes töötavad 
tootjatega või kel on tõendatud teadmised 
toiduainete tarneahelates esinevate 
kaubandustavade kohta, sealhulgas 
vabaühendused ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid või muud huvitatud 
osapooled, 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.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada esindusliitudele õigus esitada kaebus oma ühe või 
mitme liikme nimel, sest enamikul tarnijatel ei ole endal vahendeid, et sellega iseseisvalt 
tegeleda.

Muudatusettepanek 7

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, sealhulgas tehingud 
tootjaorganisatsioonide või ühistute ja 
nende liikmete vahel.

Selgitus

Kohaldamisala laiendamine kõikidele ostjatele on oluline, et vältida ebaausate 
kaubandustavade edasikandumist tarneahelas, ilma et sellest mõjutatud tootjatel ja tarnijatel 
oleks juurdepääs kaebemehhanismidele (nn doomino efekt). Ühistute ja nende liikmete suhete 
hõlmamine on vajalik eelkõige piimatööstuses, kus ühistutel on sageli oma liikmetega 
võrreldes märkimisväärselt tugev läbirääkimispositsioon.

Muudatusettepanek 8

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“ – asukohast sõltumatult
füüsiline või juriidiline isik, kes ostab 
põllumajandustooteid või toiduaineid 
kaubanduslikul eesmärgil, et viia need ELi 
turule. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste 
füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „ebaausad kaubandustavad“ —
tavad, mis kalduvad suurel määral 
kõrvale heast ja õiglasest kauplemise 
põhimõttest, on vastuolus hea usu ja ausa 
kauplemise põhimõttega ning mille ostja 
on ühepoolselt kehtestanud tarnijale, või 
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;

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „tarneleping“ - kirjalik kokkulepe 
tarnija ja ostja vahel, kus on 
selgesõnaliselt ja läbipaistvalt hõlmatud 
kaubanduskokkuleppe asjakohased 
elemendid, sealhulgas poolte nimed, 
nende õigused ja kohustused, hind, 
kestus, tarnetingimused, 
maksetingimused, samuti lepingu põhjus, 
täitmine ning lepingu lõpetamise tagajärg.

Selgitus

Selle määratluse eesmärk on arendada ja jälgida direktiivis soovitatud muid elemente. 
Läbipaistvuse tagamiseks on vajalik kirjalik leping, mis võimaldab jälgida ja lahendada 
kuritahtlikke tavasid, mis direktiivis endas on reguleeritud ja keelatud.
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Muudatusettepanek 11

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 kõik ebaausad
kaubandustavad, sealhulgas vähemalt
järgmised kaubandustavad:

Muudatusettepanek 12

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

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 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 
põllumajanduslikke toiduaineid, mille EL 
on sertifitseerinud kvaliteedi ja päritolu 
järgi, ning sertifitseerimata tooteid;

Selgitus

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
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discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Muudatusettepanek 14

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, toiduainete kvaliteedinõuete 
või hindade või maksetingimustega;

Muudatusettepanek 15

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) tarnija maksab toiduainete 
raiskumineku eest, mis on toimunud siis, 
kui tooted on ostja omandisse üle läinud,
kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ostja müüb põllumajanduslikku 
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toiduainet selle ostuhinnast odavamalt, et 
teiste toodete müüki stimuleerida 
(klientide meelitamiseks alla omahinna 
müümine);

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) ostja väidab vastuoluliselt, et 
toodete välimus ei vasta nõuetele, 
eesmärgiga tarneleping tühistada või selle 
tähtaega lühendada;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) 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 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) ostja nõuab, et tarnijad kannaksid 
rahalised kulud, mis tulenevad ostja 
ebatäpsetest prognoosidest, et tarnija 
kavandaks oma tootmist nii, et see vastaks 
prognoositud tellimustele.
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Muudatusettepanek 20

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. Tarnija esitab kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on 
asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse 
keelatud kaubandustava kasutamist, ilma 
vastavaid haldus- ja menetluskulusid 
kandmata.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Väljaspool ELi asutatud tarnija 
esitab kaebuse mis tahes liikmesriigi 
jõustamisasutusele. Kaebuse saamisel 
edastab jõustamisasutus kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele (kui need 
on erinevad), kus on asutatud keelatud 
kaubandustava kasutamises kahtlustatav 
ostja.

Selgitus

Direktiivi kohaldatakse ka väljaspool ELi asuvatele tarnijatele ning käesoleva 
muudatusettepanekuga luuakse nende jaoks kaebuste esitamise mehhanism. Oluline on 
vältida ELi ja kolmandate riikide tarnijate vahelist diskrimineerimist, konkurentsi 
moonutamist ja kaubavahetuse ümbersuunamist. See on oluline, et toetada 
poliitikavaldkondade arengusidususe lepinguliste kohustuste täitmist ja ELi kestliku arengu 
eesmärkidest tulenevate kohustuste täitmist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui ostja on asutatud liidust 
väljaspool, esitab tarnija kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus 
tarnija asutatud on. Kui tarnija on 
asutatud liidust väljaspool, võib tarnija 
esitada kaebuse mis tahes määratud 
jõustamisasutusele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

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 nii liidus 
kui ka väljaspool liitu tegutsevad
tootjaorganisatsioonid või 
tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige 
(liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab 
(leiavad), et keelatud kaubandustava teda 
(neid) mõjutab, samuti tootjatega koostööd 
teevad organisatsioonid ja 
organisatsioonid, kellel on toiduainete 
tarneahela kaubandustavade valdkonnas 
tõendatud teadmised, sealhulgas 
vabaühendused ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid või muud 
organisatsioonid, kes tegutsevad tootjate 
või muude huvitatud osapoolte nimel.

Selgitus

Hirmu ületamiseks ning nõrgematele osalejatele tõhusa juurdepääsu tagamiseks on oluline 
laiendada kaebuse esitamise õigust organisatsioonidele, kes edendavad õiglaseid 
tarneahelaid ning toetavad nõrgemaid osalejaid, nagu väikesemahulised toiduainete tootjad 
ja naisettevõtjad. See on eriti oluline riikides, kus on nõrk valitsemistava ja kõrge 
ebavõrdsuse tase.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon koostab mitmekeelse 
suunise, mis on kättesaadav komisjoni 
veebisaidil ja milles selgitatakse, kuidas 
kaebust esitada ja milline teave tuleb 
vastavale liidu jõustamisasutusele 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 kehtestada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
kriteeriumid ja ühine metoodika, millega 
arvestavad jõustamisasutused 
rahatrahvide summa kindlaksmääramisel, 
võttes arvesse vähemalt järgmisi aspekte: 
rikkuja käive, ebaausa kaubandustava 
kasutamisest rikkujale tekkinud kasu, 
rikkumise ohvrite arv ja staatus, korduv 
ebaausate kaubandustavade kasutamine 
ostja poolt.

Muudatusettepanek 26

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

3 a. Komisjon tagab, et 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadil (DG AGRI) on 
veebisaidil esitatud e-posti aadress, et 
toetada väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEsid) nii liidus kui ka 
väljaspool liitu ning kaitsta ja kehtestada 
nende õigusi ebaausate kaubandustavade 
vastu1a, pakkudes teavet menetluste kohta. 
Kogu asjakohane teave esitatakse kõigis 
ELi keeltes.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon ja liikmesriikide 
jõustamisasutused kohaldavad käesoleva 
direktiivi tingimusi tihedas koostöös. 
Komisjon sätestab ja vaatab tihedas 
koostöös liikmesriikidega läbi täiendavad 
koostöömeetodid võrgus, sealhulgas 
teavitamise, nõustamise ja piiriüleste 
ebaausate kaubandustavade juhtumite 
jaotamise korra.

Selgitus

Koordineerimine ELi tasandil on väga oluline, et tagada, et ebaausaid kaubandustavasid, mis 
hõlmavad mitmetest liikmesriikidest pärit osalejaid ja EList väljaspool asuvaid osalejaid, 
koheldakse võrdselt ning jõustamisasutustel on võimalik jagada teavet, suunata piiriüleseid 
ebaausaid kaubandustavasid ja koordineerida nende lähenemisviisi. Lisaks sellele tagab võrk 
kontaktpunkti EList väljaspool asuvate tarnijate jaoks, kes ei ole kindlad, millise riikliku 
jõustamisasutuse poole kaebusega pöörduda. 
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Muudatusettepanek 28

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 toiduainete tarneahelas. 
Kõnealune aruanne peab eelkõige 
sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta 
asjaomases liikmesriigis varasemal aastal, 
pöörates erilist tähelepanu piiriülestele 
ebaausatele kauplemistavadele ning 
nende otsesele ja kaudsele mõjule 
tarnijatele, sealhulgas väljaspool liitu 
asuvatele tarnijatele. Liikmesriigid 
annavad teada ka selle kohta, kuidas on 
kehtiva direktiivi rakendamine aidanud 
kaasa toidu raiskamise vähendamisele, 
toiduainete kvaliteedi tõstmisele ja 
säästvate tavade edendamisele toiduainete 
tarneahelas.

Muudatusettepanek 29

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 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. Aruandes 
pööratakse erilist tähelepanu direktiivi 
tõhususele kõige haavatavamate osalejate 
kaitsmisel ebaausate kaubandustavade 
eest kogu toiduainete tarneahelas nii 
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liidus kui väljaspool seda. Samuti 
hinnatakse selles direktiivi panust toidu 
raiskamise vähendamisse, toiduainete 
kvaliteedi tõstmisse ja toiduainete 
tarneahelas säästvate tavade edendamisse. 
Aruandes kaalutakse direktiivi 
läbivaatamise vajadust, eelkõige 
ebaausate kaubandustavade kasutamise 
uute viiside lisamist ning sisendkulude ja 
kogu põllumajanduslike toiduainete 
tarneahelas hindade edasikandumise 
alaste andmete kasutamist, et kehtestada 
tarnelepingus õiglaste hindade määramise 
kriteeriumid. Komisjon võib selle aruande 
alusel esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud.
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