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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu põllumajandustootjad on toiduainete tarneahelas kõige nõrgemal positsioonil, 
kuna neil on väga vähe läbirääkimisjõudu. Ühise põllumajanduspoliitika raames on viimastel 
aastatel kehtestatud teatavad uued sätted, et nende turupositsiooni parandada, edendades 
pakkumise suuremat koondumist tootjaorganisatsioonide kaudu.

Kuigi on toimunud poliitiline nihe positiivsemas suunas, on jätkuvalt ruumi seadusandlike 
paranduste jaoks ning tuleb teha veel palju jõupingutusi, et saavutada optimaalne tasakaal 
erinevate osalejate vahel. Suur killustatuse tase põllumajanduslike toiduainete pakkumises, 
ühise põllumajanduspoliitika toetusvahendite turule suunatud lähenemisviis ning hinna üha 
suurenev volatiilsus on asjaolud, mis muudavad oluliseks asjakohaste võrdsete võimaluste 
tagamise tarnijate ja ostjate vahel.

Oluline on rõhutada, et põllumajandustootjate jaoks võivad ebaausad tavad viia majandusliku 
kahjuni, vähendades kasu, mida nad saavad ühise põllumajanduspoliitika toetustest, mis on 
üha rohkem seotud keskkonnasäästlikkusega. Olemas on mitmesugust laadi ebaausaid 
tavasid, kuid mõned, näiteks kahjumiga müük, esinevad väga sageli ja ohvritel on neile 
reageerimiseks õiguslike lünkade ja ebakindluse tõttu väga vähe manööverdamisruumi.

On aeg, et Euroopa Liit reageeriks sellele olukorrale ja üritaks luua õigusraamistiku, mis 
aitaks saavutada parema tasakaalu toiduainete tarneahelas. Ebaausad tavad kahjustavad 
paljude Euroopa Liidu põllumajandusettevõtjate kasumlikkust ja liikmesriigid ei saa seda
olukorda eirata. Mõned aastad tagasi vastu võetud nn tarneahela algatuse tulemuseks oli 
positiivne heade tavade põhimõtete kogum, kuid kahjuks ei ole see piisav, et võidelda tõhusalt 
ebaausate kaubandustavade vastu, kuni sellele ei lisandu karistusi täitmata jätmise eest ja 
puudub võimalus esitada konfidentsiaalseid kaebusi.

Meil on hea meel, et Euroopa Komisjon on teinud esimese sammu, kehtestades selles 
valdkonnas ELi õigusaktid ja tehes ettepaneku miinimumsätete kohta kõigi liikmesriikide 
jaoks. Sellele vaatamata tuleks parandada ettepaneku mõningaid aspekte, et selle tulemuseks 
ei oleks üksnes poliitiline samm.

Esiteks on väga oluline, et ELi õigustekst ei nõrgestaks mõnedes liikmesriikides juba tehtud 
edusamme ebaausate kaubandustavade vastu võitlemisel. Arvamuse koostaja jaoks on 
põhipunkt see, et riikide ametiasutustel lubatakse minna direktiivis sätestatud 
miinimumnõuetest kaugemale. Mõned riigid on kehtestanud eeskirjad, mis on tunduvalt 
leevendanud suhteid väärtusahela kõigi osaliste vahel.

Ettepaneku kohaldamisala on liiga piirav, sest see hõlmab ainult suurte ostjate poolset 
kuritarvitamist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes. Arvamuse koostaja leiab, et 
ELi õiguskaitset tuleks laiendada, et katta kõiki ebaausaid olukordi.

Komisjoni tekst ei käsitle müüki alla omahinna ning just see on põhiline teema kaebuste 
puhul, mida esitavad põllumajandustootjad seoses riknevate toodetega seotud teatavate 
muutlike müügiedendustavadega, mida suured ostjad rakendavad klientide ligimeelitamise 
meetmena.

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et ilma kirjalike lepinguteta ei ole ELi õigusaktid kunagi 
tõhusad. Kuigi ühise põllumajanduspoliitika õigusaktides ei ole veel ette nähtud 
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kohustuslikke kirjalikke lepinguid ELi tasandil, peaks uus direktiiv kajastama vähemalt 
mõningaid põllumajandusturgude ühise korralduse raames tehtud edusamme, mis 
võimaldavad liikmesriikidel muuta kirjalikud lepingud oma territooriumil kohustuslikuks. 
Arvamuse koostaja kutsub kõiki liikmesriike üles võtma kasutusele kohustuslikud lepingud, 
järgides teatavate riikide, näiteks Hispaania eeskuju.

Et tagada võrdsed võimalused kogu Euroopa Liidus, peaksid liikmesriikidel olema ühesed 
kriteeriumid ebaausate kaubandustavade eest trahvide arvutamiseks, ilma et see kahjustaks 
riigi pädevust. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku sõnastuse kohta, mis on sarnane juba 
kehtivate ELi õigustekstide muude sõnastustega.

Läbipaistvus turul on samuti oluline element, mida tuleks ELi õigusaktide puhul arvesse 
võtta, kui tegemist on ebaausate kaubandustavadega. Järgides teatavate juba vastu võetud 
riiklike sätete eeskuju, teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kõik liikmesriigid looksid 
riiklikud põllumajanduslike toiduainete ahela seirekeskused, et jälgida turuhindu ja tuvastada 
eeskirjade eiramist. Selline vahend oleks väga kasulik õigusaktide rakendamise hindamiseks, 
pidades silmas tulevasi läbivaatamisi, ning riiklike andmete vahetamiseks.

Võimalus kaitsta kaebuse esitanud tootja konfidentsiaalsust on komisjoni ettepaneku 
põhielement, mis võimaldaks esitada kaebusi ilma, et sellega kaasneks nn hirmufaktor. 
Arvamuse koostaja soovib komisjoni teksti tõhustada, et muuta see õigus konfidentsiaalsusele 
automaatseks.

Komisjoni muudele asjakohastele muudatustele lisaks soovib arvamuse koostaja rõhutada ka 
vajadust hõlmata direktiivi kohaldamisalasse kolmandates riikides asuvad ostjad, kes ostavad 
liikmesriikide turgudel müüdavaid ELi tooteid. Eesmärk on vältida olukorda, kus mõned 
ostjad väldivad ELi sätteid kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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 

(3) Põllumajanduslike toiduainete
tarneahelas osalevad 
põllumajandustoodete või toiduainete 
tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise 
ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. 
Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, 
mille kaudu tooted tarbijani jõuavad. 
Kõnealused ettevõtjad kauplevad 
põllumajandustoodete või toiduainetega, st 
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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.

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 ja mõeldud toiduna 
kasutamiseks, ning põllumajandustooted. 

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

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 
põllumajanduslike 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 põllumajanduslike 
toiduainete tarneahelas tegutsevatele 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele nii 
liidus kui ka liidust väljapool.
Sellegipoolest on kõik ettevõtjad, 
olenemata nende majanduslikust 
mõõtmest, ebaausate kaubandustavade 
ees kaitsetud.

Selgitus

Muudatusettepaneku esimese osa kohta: vt selgitust muudatusettepanekule 7. Teises osas 
tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele ettevõtjatele, olenemata nende 
majanduslikest mõõtmetest. Arengumaade väikepõllumajandustootjad ja töölised kannatavad 
otseselt või kaudselt ebaausate kaubandustavade tõttu, mida kasutavad toiduainete 
tarneahela kõige mõjuvõimsamad ettevõtjad.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Põllumajanduslikke esmatooteid 
tarnivad põllumajandustootjad ongi 
peamiselt väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad. Piiratud arvu kriteeriume, 
mida kasutatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratlemisel, 
ületatakse siiski sageli 
põllumajandustootmises, näiteks 
hooajalise tööjõu kasutamise puhul. 
Seetõttu on asjakohane laiendada 
käesoleva direktiivi kohaldamisala ka 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele. Keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad on 
ettevõtted, tootjaorganisatsioonid, ühistud 
või tootjaorganisatsioonide liidud, millel 
on keskmise suurusega struktuur, kõrge 
omavahendite suhtarv ja kuni 3000 
töötajat. Samuti võivad keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad olla 
pereettevõtted. Väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel on 
võrreldes põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahela suurte osalejatega 
vähe turuvõimu.

Muudatusettepanek 4

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 

(7) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
teatavate ilmselgelt ebaausate 
kaubandustavade vastase kaitse 
miinimumstandard, et vähendada selliste 
tavade esinemist ja aidata kindlustada 
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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/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.

põllumajandustootjate õiglane elatustase. 
See peaks tooma kasu kõigile 
põllumajandustootjatele või toiduaineid 
tarnivatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud). 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 
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

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele 
ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kes müüvad toiduaineid liidus asutatud 
ostjatele, peaksid saama tugineda liidu 
miinimumstandardile, et hoida ära 
soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb 
tarnijate kaitsest liidus. Liidu poliitika 
peab olema kooskõlas ka liidu 
kohustustega seoses kestliku arengu 
eesmärkidega.

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 6

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) Tuleks kohaldada asjakohaseid 
eeskirju kõigi põllumajanduslike 
toiduainete tarneahelas tegutsevate 
ettevõtjate suhtes.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele 
ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna enamik liikmesriike juba on (10) Kuna enamik liikmesriike juba on 
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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.

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
põllumajanduslike toiduainete tarneahelas, 
olenemata nende majanduslikest 
mõõtmetest, ettevõtjatevahelistes suhetes 
esinevate ebaausate kaubandustavade 
vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu 
toimimise suhtes kohaldatavast liidu 
õigusest.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele 
ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek 8

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 või 
toiduaine müügi igas etapis, st enne või 
pärast müügitehingut või selle ajal või siis, 
kui ostja osutab tarnijale 
müügiprotsessiga seoses teenuseid, 
peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva 
direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste 
tavade suhtes sõltumata sellest, millises 
etapis need esinevad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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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 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. Lisaks ei tohiks tarnijaid 
tarnelepingu kokkuleppimisel survestada.

Muudatusettepanek 10

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 põllumajanduslike toiduainete 
tarneahelas esinevatest ebaausatest 
kaubandustavadest mõjutatud osapoolte 
kaebuste alusel. Kui esitatakse kaebus, 
peab liikmesriigi jõustamisasutus tagama, 
et kaebuse esitaja identiteet jääks 
anonüümseks.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse kaebuste anonüümsus.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 12

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 võivad aidata 
kaitsta organisatsiooni või peretalude
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.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikide jõustamisasutustel 
peaksid olema vajalikud volitused, et 
tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete 
alusel. Neil peaks olema õigus vajaduse 
korral nõuda, et keelustatud tava 
kohaldamine lõpetataks. Hoiatava 

(15) Liikmesriikide jõustamisasutustel 
peaksid olema vajalikud volitused, et 
tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete 
alusel. Direktiivi tõhusaks rakendamiseks
peaks jõustamisasutustel olema õigus 
keelustada ebaaus kaubandustava 
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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.

õigusvastaseks, määrata trahve ja 
sanktsioone ning avaldada 
uurimistulemusi. Need õigused võivad 
toimida hoiatava vahendina ning
motiveerida käitumist muutma ja panna 
osapooli otsima kohtueelseid lahendusi 
ning seetõttu peaksid sellised vahendid 
kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka.
Jõustamisasutused peaksid võtma arvesse 
käesoleva direktiivi 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 teavet ja 
pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Jõustamisasutused peaksid 
kohaldama hoiatavaid ja 
proportsionaalseid karistusi neile, kes 
rikuvad käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirju. Kui äriettevõtja rikub eeskirju 
korduvalt, tuleks seda karistuse 
määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 15

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 

(19) Toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate 
ebaausate kaubandustavadega seotud 
poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks 
komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise 
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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,

läbi vaatama ning esitama Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande. 
Läbivaatamisel peaks pöörama erilist 
tähelepanu ka käesolevas direktiivis 
sätestatud ebaausate kaubandustavade 
nimekirja võimalikule laiendamisele ja 
sellele, kas edaspidi oleks lisaks väikeste ja 
keskmise suurusega tarnijate kaitsmisele 
õigustatud ka toiduainete väikeste ja 
keskmise suurusega ostjate kaitse,

Muudatusettepanek 16

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 toiduaineid ostjale.

Selgitus

On oluline, et direktiiv hõlmaks kõiki toidutarneahelas osalevaid ettevõtjaid, et takistada 
ebaausate kaubandustavade edasikandmist tarneahelas ja äritegevuse ümberpaigutamist, et 
hoida kõrvale ebaausaid kaubandustavasid keelavatest eeskirjadest. Muudatust „kõik 
ettevõtjad” peaks „väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate” asemel kohaldama kogu teksti 
ulatuses.

Muudatusettepanek 17

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 

a) „ostja“ – asukohast sõltumatult
füüsiline või juriidiline isik, kes ostab 
liidus põllumajandustooteid ja toiduaineid 
kaubanduslikul eesmärgil töötlemiseks, 



PE623.685v02-00 14/43 AD\1162587ET.docx

ET

juriidiliste isikute rühma; turustamiseks või jaemüügiks ja/või 
osutab nende toodetega seotud teenuseid; 
mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste 
füüsiliste või juriidiliste isikute rühma; 

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kaasata direktiivi kohaldamisalasse need ELi 
turul tooteid ostvad ja müüvad ettevõtjad, kes on asutatud EList väljaspool. Sellega välditaks 
olukorda, kus ostjal oleks võimalik direktiivi kohaldamisalast kõrvale hoida kõigest oma 
asukoha viimisega EList väljapoole.

Muudatusettepanek 18

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

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“ – liidus asutatud
põllumajandustootja, toidutöötleja või 
füüsiline või juriidiline isik, kes müüb 
toiduaineid; mõiste „tarnija“ võib hõlmata 
selliste põllumajandustootjate või selliste 
füüsiliste või juriidiliste isikute rühma, 
sealhulgas tootjaorganisatsioone,
tootjaorganisatsioonide liite või 
põllumajandusühistuid;

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kaitsma ainult ELis asutatud tarnijaid, sest Euroopa tarnijatele ei saa 
kolmandates riikides osaks võrdne kohtlemine. Ühistutel on oma õiguslik identiteet ja see 
peaks olema hõlmatud selle artikliga.

Muudatusettepanek 19

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 

välja jäetud



AD\1162587ET.docx 15/43 PE623.685v02-00

ET

tähenduses;

__________________

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

Kooskõlas direktiivi kohaldamisala laiendavate muudatusettepanekutega ei ole VKE mõistet 
vaja määratleda.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „majanduslik sõltuvus“ – suhe, 
kus ostja tegevusega on seotud vähemalt 
30 % tarnija käibest;

Muudatusettepanek 21

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e
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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 toiduained –
põllumajandustooted ja toiduained, mis 
oma loomulike omaduste poolest sobivad 
turustamiseks ja tarbimiseks kuni 
kolmekümne päeva jooksul või mis 
nõuavad reguleeritud temperatuuri või 
pakendamistingimusi ladustamiseks ja/või 
turustamiseks ja/või transportimiseks;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitamine.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „mitteriknevad toiduained“ –
muud kui riknevad toiduained.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) „ebaaus kaubandustava“ – 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.

Selgitus

On oluline võtta kasutusele ebaausate kaubandustavade määratlus ja kehtestada kõnealuste 
tavade suhtes üldine keeld, mis hoiaks ära selle, et tarneahela mõjuvõimsamad ettevõtjad 
töötavad välja ebaausate kaubandustavade uusi vorme, et direktiivist kõrvale hoida.
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Muudatusettepanek 25

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 26

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ostja maksab tarnijale 
mitteriknevate toiduainete eest hiljem kui 
60 kalendripäeva jooksul pärast tarnijalt 
arve saamist või hiljem kui 60 
kalendripäeva jooksul pärast kiiresti 
riknevate toiduainete tarnimise kuupäeva, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
hilisem. Kõnealune keeld ei piira 
järgmist:
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– hilinenud maksete tagajärjed ja 
hilinenud maksete korral võetavad 
meetmed, mis on sätestatud direktiivis 
2011/7/EL;

– ostja ja tarnija võimalus leppida kokku 
väärtuse jaotamise klauslis määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 172a tähenduses;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga laiendatakse direktiivi kohaldamisala selliselt, et see 
hõlmaks mitteriknevaid tooteid ilma, et see piiraks direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksete 
kohta ja ühises turukorralduse määruses sätestatud väärtuse jaotamise klauslit.

Muudatusettepanek 28

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

Muudatusettepanek 29

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 ja 
tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis 
on seotud tarnete ja kohaletoimetamise 
sageduse, aja või mahuga, 
põllumajandustoodete või toiduainete 
kvaliteedinõuete või hindade või 
maksetingimustega;
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Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ostja müüb põllumajandustooteid või 
toiduaineid alla omahinna;

Selgitus

See on põllumajandussektori kõige rohkem korratud õigustus, mida tuleks käesoleva 
direktiiviga hõlmata.

Muudatusettepanek 31

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 
põllumajandustoodete või toiduainete 
raiskumineku eest, mis on toimunud ostja 
ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või 
süü tõttu;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ostja lõpetab ühepoolselt 
tarnelepingu;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) ostja teavitab tarnijat mis tahes 
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erinevast kohtlemisest, mida ostja kasutab 
või kavatseb kasutada konkureerivate 
kaubamärkide puhul, mis kuuluvad talle 
või mida ta haldab; erinev kohtlemine 
hõlmab vähemalt erimeetmeid või 
ostjapoolset käitumist seoses a) 
kaubaloetellu lisamisega, b)
väljapanekuks eraldatava ruumiga ning 
c) kasumimääradega;

Selgitus

See ebaaus kaubandustava põhineb veebipõhiseid vahendajaid käsitleva kavandatava 
määruse artiklil 6. Nagu eespool kirjeldatud, on sõltumatute kaubamärkide ning jaemüüja 
enda kaubamärkide vahel ausa konkurentsi tagamine väga oluline innovatsiooni ja toote 
omadustel põhineva konkurentsi edendamiseks. Kui vertikaalselt integreeritud jaemüüjad 
pakuvad enda kaubamärkidele kauplemiseeliseid, peaksid sõltumatute kaubamärkide tarnijad 
nende eeliste olemasolust ja ulatusest vähemalt teadlikud olema, et kohandada oma 
konkurentsistrateegiad vastavalt nendele ebavõrdsetele tingimustele.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) ostja ähvardab kasutada või 
kasutab tarnija vastu kaubanduslikke 
survemeetmeid, kui tarnija kasutab oma 
lepingulisi ja seadusest tulenevaid õigusi, 
sealhulgas õigust esitada kaebusi ning 
teha koostööd riiklike 
õiguskaitseasutustega.
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Selgitus

See ebaaus kaubandustava on vajalik selleks, et kaitsta tarnijaid kaubanduslike 
survemeetmete eest (nt tellitavate koguste osaline vähendamine või tarnelepingu lõpetamine), 
juhul kui nad võtavad õiguslikke meetmeid oma lepinguliste õiguste ning kõnealuses 
direktiivis sätestatud õiguste kasutamiseks.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d e) ostja seab ärikoostöö ja 
tarnelepingu sõlmimise tingimuseks 
kompensatsiooni kaupade ja teenuste 
näol;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d f) ostja nõuab, et tarnijad kannaksid 
rahalised kulud, mis tulenevad ostja 
ebatäpsetest prognoosidest;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d g) ostja vähendab osaliselt või 
täielikult kehtivates lepingutes ettenähtud 
oste eesmärgiga sundida olemasolevat 
lepingut muutma või pidama 
läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks;

Selgitus

See ebaaus kaubandustava tugineb komisjoni rohelisele raamatule ebaausate 
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kauplemistavade kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade 
tarneahelas (punkt 5.6) ning tarneahelaalgatusele. Sageli ei pea ostjad ebaausate eeliste 
saamiseks isegi tarnelepingut lõpetama, vaid piisab sellest, kui nad vähendavad hankemahtu.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d h) ostja kohaldab teavitus- või 
müügiedendusmeetmeid ning 
kaubandusmeetmeid, mis kahjustavad või 
võivad kahjustada nende toodete mainet, 
mis kannavad geograafilist tähist 
vastavalt määrusele (EL) nr 1151/20121a, 
määrusele (EÜ) nr 110/20081b või 
määrusele (EL) nr 251/20141c.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 
1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.2012, lk 1).

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 
13.2.2008, lk 16).

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta 
määrus (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud 
veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta ning nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 84, 20.3.2014, 
lk 14).
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Selgitus

Geograafiliste tähiste suhtes rakendatakse sageli mitmesuguseid tavasid, mis kahjustavad 
nende kuvandit, näiteks alla ostuhinna müümine, oksjonid, kus võidab madalaima hinna 
pakkuja, hooletud reklaamid jms.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d i) ostja väljastab üleantud tooraine 
kohta blankoveksli ning tarnija ei ole 
kohustatud kindlustama üleantud 
põllumajandustooteid või toiduaineid, 
mille eest ei ole veel tasutud;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d j) ostja võtab tarnija 
põllumajandustoodete või toiduainete 
kaubaloetellu lisamise eest tasu;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d k) ostja tagastab tarnitud müümata 
jäänud tooted, võtab selliste toodete 
kõrvaldamise eest tasu, võtab tarnijalt 
tasu kasutamata jäänud aegunud toodete 
eest, välja arvatud juhul, kui tooteid 
tarnitakse talle esmakordselt, ning toodete 
eest, mille tarnija palus konkreetselt 
müüa ja mille kohta oli tarnijat kirjalikult 
hoiatatud, et nende kõlblikkusaeg võib 
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kehva käibe tõttu läbi saada;

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d l) ostja võtab põllumajandustoodete 
või toiduainete mujale kui kokkulepitud 
tarnekohta viimise eest tasu;

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d n) ostja võtab tasu konkreetse 
põllumajandustoote või toiduaine müügi 
vähenemisest tuleneva vähenenud käibe, 
müügi või tarnija marginaali eest;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d o) ostja müüb põllumajandustooteid 
või toiduaineid lõpptarbijale konkreetse 
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käibemaksuga maksustatava toote 
tarneahela ostuhinnast madalama 
hinnaga, välja arvatud juhul, kui toodete 
kõlblikkusaeg hakkab lõppema, kui 
põllumajandustoode või toiduaine 
eemaldatakse müügilt või kui 
müügipunkti sulgemise tõttu toimub 
lõpumüük;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 48

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 kui 
järgmistes kaubandustavades ei ole 
tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud või kui need 
tulenevad tarnija majanduslikust 
sõltuvusest ostjast, mis võimaldab ostjal 
need tingimused kehtestada, siis on need 
keelatud:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et artikli 3 lõikes 2 loetletud tavad peaksid 
olema keelustatud ka juhul, kui kahe poole vaheline kokkulepe tuleneb tarnija majanduslikust 
sõltuvusest.
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Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ostja tagastab tarnijale müümata 
jäänud toiduained;

a) ostja tagastab tarnijale müümata 
jäänud põllumajandustooted ja toiduained;

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ostja keeldub lepingus sätestatud 
põllumajandustoodete või toiduainete 
koguse vastuvõtmisest või ülevõtmisest 
vastavalt kokkulepitud ostukavale, st 
tarnija tarnimiskohustuse tähtajal, välja 
arvatud tarnelepingus sätestatud 
põhjendatud juhtudel;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) 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 
sätestatud aja jooksul või hiljemalt 30 
päeva jooksul, kui lepingus ei ole tähtaega 
sätestatud;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ostja nõuab tarnijalt tarnija 
toiduainete ladustamise, väljapanemise või 
kaubaloetellu lisamise eest tasu;

b) ostja nõuab tarnijalt tarnija 
põllumajandustoodete või toiduainete ostja 
ruumides ladustamise, väljapanemise 
ja/või riiulitele paigutamise eest tasu, 
välja arvatud juhul, kui tarnija palub 
sõnaselgelt, et ostja ladustaks, paneks 
tema tooted välja ja/või paigutaks need 
ostja müügipunktis konkreetsele riiulile;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ostja jagab tahtlikult või 
hooletusest kolmandate isikutega või 
väärkasutab tarnelepinguga seotud 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
ärisaladusi, mida tarnija ostjaga jagab;

Selgitus

See tava oli ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas komisjoni rohelises raamatus.

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) ostja avaldab või ähvardab 
avaldada tarnija suhtes kaubanduslikku 
survet, kasutades selliseid tavasid nagu 
toodete nimekirjast eemaldamine, 
andmevahetusteenuste peatamine, 
ülemäärane müügiedendus, hilinenud 
maksed, ühepoolsed mahaarvamised 
ja/või müügiedenduse takistamine, et 
saada paremaid tingimusi kehtivate 
lepingute alusel või uue lepingu 
läbirääkimisel;
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Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) ostja kannab või püüab kanda oma 
majanduslikke riske põhjendamatult või 
ebaproportsionaalselt üle tarnijale;

Muudatusettepanek 56

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 põllumajandustoodete või 
toiduainete müügiedenduse kulud. Kui 
müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab 
ta enne müügiedenduse algust kindlaks 
edenduse ajavahemiku ja tellitavate
põllumajandustoodete või toiduainete 
eeldatava koguse;

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tarnija kannab ostja poolt 
müüdavate toiduainete turustamise kulud.

d) tarnija kannab ostja poolt 
müüdavate põllumajandustoodete või 
toiduainete turustamise kulud.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ostja kannab veo- ja 
ladustamiskulud üle tarnijale või tootjale.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2011/7/EL artikli 7 kohaselt on keelatud 
lepingulised tingimused ja tavad, millega 
välistatakse hilinenud maksetega seotud 
intressid.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

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 järgmist:

i) tarne eest makstav hind:

– mis ei muutu ja mis sätestatakse 
lepingus ja/või
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– mida 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 olla 
määratletud kas kindla tähtajaga või olla 
tähtajatu koos lepingu lõpetamist 
käsitlevate sätetega;

iv) üksikasjad maksetähtaegade ja 
maksekorra kohta;

v) põllumajandustoodete kogumise 
või kohaletoimetamise kord ning

vi) vääramatu jõu puhul 
kohaldatavad eeskirjad.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 148 
ja 168 kohaldamist.

4. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata pikaajaliste lepingute sõlmimise 
parimad tavad ja neid jagada ning 
edendada eesmärgiga tugevdada tootjate 
läbirääkimispositsiooni põllumajanduse 
ja toiduainete tarneahelas.

Selgitus

Kookõlas ÜTK määrusega antakse muudatusettepanekuga kõigile tarnijatele (mitte ainult 
põllumajandustootjatele) võimalus nõuda kirjalike lepingute sõlmimist, mis võimaldab ka 
liikmesriikidel julgustada põllumajanduse ja toiduainete tarneahela eri osalejaid lepinguid 
rohkem kasutama.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)



AD\1162587ET.docx 31/43 PE623.685v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b

Laialt levinud ebaausad kaubandustavad

Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse 
järgmised laialt levinud ebaausad 
kaubandustavad:

a) tava, mille puhul kantakse või 
püütakse kanda ostja majanduslik risk 
põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt 
üle tarnijale;

b) tava, mille puhul kehtestatakse või 
püütakse kehtestada tarnijale enne või 
pärast lepingu sõlmimist või lepingu 
täitmise ajal õigusi ja kohustusi, mis 
tekitavad ärisuhtes märkimisväärse 
tasakaalutuse. 

Selgitus

1) Laialt levinud ebaaus kaubandustava tugineb seletuskirjas osutatud ebaausa 
kaubandustava määratlusele ja komisjoni rohelisele raamatule ebaausate kauplemistavade 
kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade tarneahelas (punkt 5.4) 
ning tarneahelaalgatusele. 2) Laialt levinud ebaaus kaubandustava põhineb Prantsuse 
kaubandusseadustiku artiklil L. 442-6. Ärisuhte märkimisväärne tasakaalustamatus võib 
tekkida näiteks juhul, kui lepinguga on ette nähtud ebamäärased tingimused, mis annavad 
ostjale õiguse lepingut täita või muuta.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Vajalik on ühe avaliku sektori kontrolliasutuse loomine, sest jõustamisasutuste 
mitmekordistamine liikmesriikides võib põhjustada ühtsuse puudumise ja vähendada 
kontrollide tõhusust.
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Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et määratud 
jõustamisasutusel on oma kohustuste 
täitmiseks vajalikud vahendid, sealhulgas 
piisav eelarve ja oskusteave.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Pädev asutus

1. Ostja kasutatud ebaausaid 
kaubandustavasid on pädev uurima 
keelatud kaubandustava kasutamises 
kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigi 
jõustamisasutus.

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 asub liidust väljaspool, 
on tarnija suhtes kasutatud ebaausaid 
kaubandustavasid pädev uurima tarnija 
asukohaliikmesriigi jõustamisasutus.

4. Pädev asutus on samuti pädev 
uurima ebaausaid kaubandustavasid, mis 
on seotud tarnelepinguga seotud teenuste 
osutamisega. Ostja ning, olenevalt 
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olukorrast, kauba saajaks olev kolmas 
osapool loetakse ühiselt vastutavaks 
seonduvaid teenuseid osutava kolmanda
osapoole toime pandud rikkumiste eest. 

Selgitus

See puudutab kohtualluvuse eeskirju ning lõikega 4 tagatakse, et teenuse osutamise lepingud 
oleksid ametiasutuste kontrolli all ning et ELi-välised ettevõtjad ei väldiks de facto ELi
kohtualluvust, keeldudes pädevate asutuste võetud otsuseid täitmast (kui need ei tegutse 
liikmesriigis, kus asutus asub, siis võib pädeva asutuse kehtestatud trahv või heastamismeede 
jääda jõustamata). Selle uue lõikega tagatakse, et teenuste puhul järgitakse kohtualluvuse ja 
ühise vastutuse osas tarnelepingut ning seega uurivad rahvusvaheliste liitude 
teenuselepinguid ELi kuuluvate liitude liikmete riiklikud asutused ning liikmed vastutavad 
koos liidu endaga (vastasel juhul võib Šveitsis asuv ELi ostjate liit lihtsalt mitte järgida kõiki 
ELi pädevate asutuste otsuseid, kui tal ei ole varasid pädeva asutuse territooriumil).

Muudatusettepanek 65

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, või 
selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus 
on asutatud tarnija. Viimasel juhul 
edastab jõustamisasutus kaebuse selle 
liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on 
asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse 
keelatud kaubandustava kasutamist.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarnija võib esitada kaebuse oma 
asukohaliikmesriigi jõustamisasutusele. 
Selle liikmesriigi jõustamisasutus edastab 
kaebuse keelatud kaubandustava 
kasutamises kahtlustatava ostja 
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asukohaliikmesriigile.

Selgitus

Mõned VKEd ei ole võimelised tegelema kaebustega riikides, mis ei ole nende asukohariigid. 
Seetõttu peaks neil olema võimalus paluda oma riigi jõustamisasutuse sekkumist 
hankemenetluse vahendajana.

Muudatusettepanek 67

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 ja 
menetlustes osaleda 
tarnijaorganisatsioonid või 
tarnijaorganisatsioonide liidud, kelle liige 
(liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab 
(leiavad), et keelatud kaubandustava teda 
(neid) mõjutab.

Selgitus

Kooskõla direktiivis kasutatud mõistetega eeldab, et selles sättes tuleks osutada ka 
tarnijaorganisatsioonide liitudele. Tuleks lubada, et kaebusi esitavad liidud osalevad 
menetlustes. Hispaanias ei ole toiduahelat käsitlevate õigusaktide alusel kaebusi esitavatel 
liitudel õiguslikku seisundit ning sellest tulenevalt ei saa ükski ebaausate kaubandustavade 
ohver (hirmufaktor) ega neid esindav liit menetlustes osaleda.

Muudatusettepanek 68

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 

3. Jõustamisasutus tagab kaebuse 
esitaja identiteedi konfidentsiaalsuse ja 
muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille 
avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 
huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja 
täpsustab sellise teabe.
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konfidentsiaalsustaotluses.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et kaebused on anonüümsed, et kõrvaldada nn 
hirmufaktor.

Muudatusettepanek 69

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.

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

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Jõustamisasutus määrab mõistliku 
ajavahemiku uurimiste algatamiseks ja 
teostamiseks ning võtab nende lõpetamisel 
vastu põhjendatud otsuse ja teavitab 
osapooli oma otsusest.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse määratud ajavahemik uurimiste algatamiseks, 
teostamiseks ja lõpetamiseks ning osapoolte teavitamiseks jõustamisasutuse tehtud otsuse 
kohta.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) algatada ja teostada uurimisi omal 
algatusel või kaebuse põhjal, sh 
anonüümsed kaebused või rikkumisest 
teatajate esitatud kaebused;

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nõuda ostjatelt ja tarnijatelt kogu 
vajaliku teabe esitamist, et teostada 
keelatud kaubandustavadega seotud 
uurimisi;

b) nõuda ostjatelt ja tarnijatelt kogu 
vajaliku teabe esitamist, et teostada 
ärisuhtes kasutatud keelatud 
kaubandustavadega seotud uurimisi ja 
hinnata, kas need tavad on keelatud või 
kalduvad headest kaubandustavadest 
kõrvale;

Muudatusettepanek 73

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 liikmesriigi õiguse 
kohaselt käesoleva direktiivi rikkumise 
toime pannud füüsilisele või juriidilisele 
isikule rahatrahv ja vajaduse korral muud 
hoiatavad sanktsioonid. Trahv ja vajaduse 
korral sanktsioonid peavad rikkumise 
ning varasemate ja korduvate direktiivi 
rikkumiste laadi, kestust ja raskust arvesse 
võttes olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) avaldada punktidega c ja d seotud 
otsused;

e) avaldada punktidega c ja d seotud 
otsused, sh trahvi suurus, ning kaitsta 
võimaluse korral kaebuse esitaja 
konfidentsiaalsust, kui ta seda palub;

Muudatusettepanek 75

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) 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, uurimise järeldusi ning 
teavet menetluse tulemuse ja tehtud otsuse 
ning tuvastatud ebaausate 
kaubandustavade liikide kohta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Vahendamine või alternatiivne vaidluste 
lahendamise mehhanism

1. Ilma et see piiraks artiklis 6 
sätestatud jõustamisasutuse volitusi ja 
kohustusi, võivad liikmesriigid toetada 
vahendamise või alternatiivse vaidluste 
lahendamise mehhanismi kasutamist 
artiklis 2 määratletud ebaausatest 
kaubandustavadest tuleneva vaidluse 
korral tarnija ja ostja vahel. 

2. Vahendamise või alternatiivse 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
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kasutamisega ei piirata tarnija õigust 
esitada kaebust, mis on sätestatud 
artiklis 5.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b

Karistused

1. Liikmesriigid määravad karistused 
käesoleva direktiivi rikkumise eest. 
Määratud karistuse miinimumsumma 
peab olema vähemalt 2 % ostja 
kogukäibest tema viimase finantsaruande 
kohaselt.

2. Juhul, kui ostja kordab sama 
ebaausat kaubandustava, võrdub 
määratud karistuse summa lõikes 1 
viidatud summaga, mida on suurendatud 
20 % võrra iga korduva rikkumise puhul.

Selgitus

Selle uue artikli eesmärk on kriteeriumite standardimine, et määratleda karistused ELi 
tasandil, järgides muude ELi sätete eeskuju, ilma et see piiraks riigi eesõigusi seoses trahvi 
väärtust käsitleva otsusega.

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ja liikmesriikide 
jõustamisasutused moodustavad 
ametiasutuste võrgu käesoleva direktiivi 
tingimuste kohaldamiseks tihedas 
koostöös. Komisjon sätestab ja vaatab 
tihedas koostöös liikmesriikidega läbi 
täiendavad koostöömeetodid võrgus, 
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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, jaotada piiriüleseid 
ebaausate kaubandustavade juhtumeid ja koordineerida nende lähenemisviisi. Käesolevas 
ettepanekus, millega luuakse ELi tasandi võrgustik, tuginetakse Euroopa 
konkurentsivõrgustiku kogemustele (määrus 1/2003).

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a

Riiklikud seirekeskused

1. Liikmesriigid loovad riiklikud 
seirekeskused põllumajanduslike 
toiduainete ahela toimimise jälgimiseks.

2. Riiklikud seirekeskused peavad 
tegema vähemalt järgmist:

a) jälgima ja hindama ebaausaid 
kaubandustavasid küsitluste ja 
turuanalüüside korraldamise kaudu;

b) teavitama jõustamisasutust 
tuvastatud rikkumistest;

c) koostama aruandeid ja soovitusi 
ning

d) abistama jõustamisasutusi teabe 
andmisel, et tagada vastavus artiklitega 7 
ja 9.

Selgitus

Turu läbipaistvus on põhielement, millega tagatakse väärtusahela hea toimimine. See vahend 
oleks ka väga kasulik, et hinnata õigusaktide rakendamist, pidades silmas ELi õigusaktide 
tulevast läbivaatamist, ning hõlbustada riiklike andmete vahetamist.
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 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.

Liikmesriigid võivad kõrgema 
kaitsetaseme tagamiseks näha ette
eeskirjad, mille eesmärk on võidelda 
ebaausate kaubandustavadega ja mis on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadest rangemad, tingimusel et need 
siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas 
siseturu toimimise eeskirjadega.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada toiduainete tarneahelas põllumajandustootjate 
positsioon, järgida rakendamisel subsidiaarsuse põhimõtet ja anda liikmesriikidele võimalus 
kõigi direktiivi osade suhtes veel kaugemale minna.

Muudatusettepanek 81

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 direktiivi 
kohaldamise kohta, milles pööratakse 
erilist tähelepanu ettevõtjatevahelistele 
ebaausatele kaubandustavadele
toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne 
peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid 
andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud 
eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta 
asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1
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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 mitte hiljem kui
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. Selle hindamise raames 
uuritakse vajadust lisada direktiivi 
täiendavaid ebaausaid kaubandustavasid.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hindamises hinnatakse muu 
hulgas järgmist:

a) kui tõhus on põllumajanduslikus 
ja toiduainete tarneahelas kõige 
haavatavamate osalejate kaitsmine 
ebaausate kaubandustavade eest;

b) kui tõhus on pädevate 
jõustamisasutuste vaheline koostöö;

c) kas toiduainete tarneahelas ELi 
õiguse täitmise tagamiseks ja jälgimiseks 
on vaja määrata Euroopa reguleeriv 
asutus.
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