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Muudatusettepanek 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu toiduainete tarneahelas
valitsevale tootjate, töötlejate ja jaemüüjate
vahelisele jõudude ebavõrdsusele, mida 
põhjustab erinev majandustegevuse ulatus, 
turuvõim ja asend tarneahelas; rõhutab, et 
tasakaalustatud kaubandussuhted 
parandavad toiduainete tarneahela 
toimimist ja soosivad tarbijaid;

1. väljendab sügavat kahetsust toiduainete 
tarneahelas valitseva jõudude ebavõrdsuse 
üle tootjate nõrga läbirääkimispositsiooni 
ning edasimüüjate, hulgimüüjate, 
toitlustusettevõtjate, töötlejate, jaemüüjate 
ja supermarketite kettide tugeva 
positsiooni vahel, mida põhjustab muu 
hulgas tootjate organisatsioonide 
tõhususe ja kooskõlastamise puudumine 
ning erinev majandustegevuse ulatus, 
turuvõim ja asend tarneahelas; rõhutab, et 
tasakaalustatud kaubandussuhted 
parandavad toiduainete tarneahela 
toimimist ja soosivad nii tarbijaid kui ka
tootjaid;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu toiduainete tarneahelas 
valitsevale tootjate, töötlejate ja jaemüüjate
vahelisele jõudude ebavõrdsusele, mida 
põhjustab erinev majandustegevuse
ulatus, turuvõim ja asend tarneahelas; 
rõhutab, et tasakaalustatud 
kaubandussuhted parandavad toiduainete 
tarneahela toimimist ja soosivad tarbijaid;

1. juhib tähelepanu toiduainete tarneahelas 
valitsevale tootjate, töötlejate ja jaemüüjate
läbirääkimispositsioonide
märkimisväärsele ebavõrdsusele, mis 
tuleneb mitmetest teguritest, sealhulgas
majandustegevuse ulatusest, turuvõimust
ja asendist tarneahelas; rõhutab, et 
tasakaalustatud kaubandussuhted 
parandavad toiduainete tarneahela 
toimimist ja soosivad kõiki 
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majandustegevuses osalejaid, sealhulgas
tarbijaid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu toiduainete tarneahelas 
valitsevale tootjate, töötlejate ja jaemüüjate 
vahelisele jõudude ebavõrdsusele, mida 
põhjustab erinev majandustegevuse ulatus, 
turuvõim ja asend tarneahelas; rõhutab, et 
tasakaalustatud kaubandussuhted 
parandavad toiduainete tarneahela 
toimimist ja soosivad tarbijaid;

1. juhib tähelepanu kogu toiduainete 
tarneahelas valitsevale sisendituru esmaste 
osaliste, esmatootjate, töötlejate ja 
jaemüüjate vahelisele jõudude 
ebavõrdsusele, mida põhjustab erinev 
majandustegevuse ulatus, turuvõim ja 
asend tarneahelas; rõhutab, et 
tasakaalustatud kaubandussuhted 
parandavad toiduainete tarneahela 
toimimist ja soosivad tarbijaid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub liikmesriikidel luua riiklikul 
tasandil järelevalvekomisjon, mida juhib 
pädev minister, et uurida sissetulekuid ja 
konkurentsivõimet toiduainete 
tarneahelas ning turgusid ja konkreetseid 
piiranguid igas tarneahela olulisemas 
lülis; nende riiklike komisjonide 
lõppeesmärk on anda tootjatele paremat 
teavet ja töötada välja ettepanekud 
tootjate huve esindavate organisatsioonide 
arvu konsolideerimiseks, et parandada 
nimetatud organisatsioonide korraldust ja 
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tõhusust kaubandusläbirääkimistel ning 
toetada põllumajandustootjate koolitust  
strateegilise kavandamise valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. ergutab tarnijaid, eelkõige 
põllumajandustootjaid, hakkama
tarneahelas aktiivsemateks osalisteks 
kooperatiividesse organiseerumise teel, et 
paraneks nende läbirääkimispositsioon; 
ergutab neid investeerima tarneahela 
järgmistesse etappidesse, et saada kasu 
oma toodete lisandväärtusest;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. kutsub komisjoni üles hõlmama 
toiduainete tarneahela probleeme 
käsitlevas analüüsis tarneahela uute,
toitlustamise kaasaegsetele vormidele 
spetsialiseerunud osaliste mõju, eelkõige 
ühistoitlustust; palub komisjonil määrata 
kindlaks nende uute osaliste turuosad 
kogu Euroopa Liidus ning uurida 
kõnealuste osaliste ja tarneahela 
traditsiooniliste osaliste turukäitumise 
erinevusi; palub komisjonil avaldada 
aruanne ja vajaduse korral kavandada 
meetmed, et soodustada kõnealuses
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valdkonnas Euroopa 
konkurentsieeskirjade ning heade 
lepinguliste ja kaubandustavade paremat 
järgimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et täheldatav 
toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
avaldab negatiivset mõju toiduainete 
tarneahelale, sest see võib takistada
tarbijatele madalamate hindade pakkumist; 
rõhutab, et tarneahela läbipaistvamaks 
muutmine on põhitegur konkurentsivõime 
edendamisel ja ahela hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel;

2. on seisukohal, et täheldatav 
toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
on ümberlükkamatuks tõestuseks
turumehhanismide ilmsest väärtalitlusest 
toiduainete tarneahelas, mis takistab ühelt 
poolt tarbijatele madalamate hindade 
pakkumist ja näitab teiselt poolt seda, et 
põllumajandustootjad ei saa õiglast 
sissetulekut, võrreldes sageli väga suure 
kasumiga, mida osalised tarneahela 
järgmistes etappides toormehindade tõusu 
ajal saavad; rõhutab, et tarneahela 
läbipaistvamaks muutmine on põhitegur 
konkurentsivõime edendamisel ja ahela 
hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et täheldatav 2. on seisukohal, et täheldatav 
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toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
avaldab negatiivset mõju toiduainete 
tarneahelale, sest see võib takistada
tarbijatele madalamate hindade pakkumist; 
rõhutab, et tarneahela läbipaistvamaks 
muutmine on põhitegur konkurentsivõime 
edendamisel ja ahela hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel;

toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
on märk ebavõrdsusest toiduainete 
tarneahelas ja avaldab negatiivset mõju 
toiduainete tarneahelale, mis takistab
tarbijatele madalamate hindade pakkumist; 
rõhutab, et tarneahela läbipaistvamaks 
muutmine on põhitegur konkurentsivõime 
edendamisel ja ahela hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel; 
rõhutab vajadust hõlbustada tootjate ja 
VKEde paremat juurdepääsu turgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et täheldatav 
toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
avaldab negatiivset mõju toiduainete 
tarneahelale, sest see võib takistada 
tarbijatele madalamate hindade pakkumist; 
rõhutab, et tarneahela läbipaistvamaks 
muutmine on põhitegur konkurentsivõime 
edendamisel ja ahela hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel;

2. on seisukohal, et täheldatav 
toiduainehindade asümmeetriline 
reageerimine toormehindade kõikumistele 
avaldab negatiivset mõju toiduainete 
tarneahelale – näiteks võib see takistada 
tarbijatele madalamate hindade pakkumist; 
rõhutab, et tarneahela läbipaistvamaks 
muutmine on põhitegur konkurentsivõime 
edendamisel ja ahela hinnakõikumistele 
vastupanuvõimelisemaks muutmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni üles tugevdama 
ühenduse sekkumisvahendeid, et 
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vähendada hinnakõikumist 
põllumajandus- ja toiduainete turul;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. märgib, et toiduainete kõrgemad 
tarbijahinnad avaldavad survet 
leibkondade sissetulekutele, eelkõige 
kõige haavatavamatele leibkondadele, kes 
kulutavad märkimisväärselt suurema osa 
oma sissetulekust toidule; tunnistab 
tarneahela eri osaliste vahelise 
konkurentsi olulist rolli valiku ja 
madalamate hindade pakkumisel kõigile 
tarbijatele, eriti kõige haavatavamatele 
tarbijatele, ja rõhutab, et ükski 
toiduainete tarneahela reform ei tohi 
piirata konkurentsi ega kahjustada 
tarbijaid; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab, kui oluline on vaadata läbi 
ühise põllumajanduspoliitika Euroopa 
toiduabi programm enim puudust
kannatavate inimeste jaoks, et toetada 
Euroopa Liidu kõige vaesemaid
kodanikke toiduainete tarneahelas;

Or. fr



AM\815858ET.doc 9/21 PE441.249v01-00

ET

Muudatusettepanek 13
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. märgib, et teine tarbijaturgude 
tulemustabel näitab tarbijate rahulolu 
toiduainete jaemüüjate pakutavate 
teenustega, kuid toob esile 
rahulolematuse seoses toiduainete 
hindade võrreldavusega; rõhutab vajadust 
jälgida toidukaupade hinnatasemeid 
liikmesriikides; tervitab komisjoni 
avaldatud Euroopa toiduainehindade 
jälgimise vahendi esimest väljaannet ja 
liikmesriikide sarnaseid algatusi; nõuab 
selliste vahendite edasist arendamist, et 
parandada tarbijate jaoks hindade 
läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 e. võtab rahuldustundega teadmiseks 
Euroopa toiduainehindade jälgimise 
vahendi esimese väljaande avaldamise 
komisjoni poolt; palub komisjonil veelgi 
arendada hinnakujunduse kontrolli, 
analüüsides kulusid, protsesse ja 
lisandväärtust kooskõlas 
konkurentsiõiguse ja ärisaladuse kaitsega 
ning asutades kõigi toiduainete 
tarneahela lülide koguste, hindade ja 
kasumimarginaalide Euroopa 
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vaatluskeskuse; 

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 f. kutsub liikmesriike üles saavutama  
toiduainete tarneahela hindade üle 
parema kontrolli, tugevdama eri 
valdkondi ühendavate organisatsioonide 
rolli, eriti selleks, et töötada välja 
hinnanäitajad, ning tõhustama eriti
töötlemissektori esmatootjate ja VKEde 
ühendamist toiduainete tarneahela teiste 
lülidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
looma lepingulistele suhetele kindlamat 
alust, et lepinguosalistel oleks võimalik 
ühtse turu eeliseid täielikult ära kasutada, 
säilitades samas lepinguvabaduse; palub 
komisjonil koostada põllumajandus- ja 
toiduainetööstuses kasutamiseks 
vabatahtlikud tüüplepingud;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
looma kogu toiduainete tarneahelas 
lepingulistele suhetele kindlamat alust, et 
lepinguosalistel oleks võimalik ühtse turu 
eeliseid täielikult ära kasutada, säilitades 
samas lepinguvabaduse, pakkudes
vabatahtlikke heade lepinguliste tavade 
eeskirju ning tuvastades ja keelates 
ebaausad lepingulised tavad; rõhutab, et 
oluline on samuti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/35/EÜ (hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute 
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puhul) praegu käimasoleva läbivaatamise 
vältel lühendada maksetähtaegu 
toiduainete tarneahelas; palub komisjonil 
koostada põllumajandus- ja 
toiduainetööstuses kasutamiseks 
vabatahtlikud tüüplepingud;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
looma lepingulistele suhetele kindlamat 
alust, et lepinguosalistel oleks võimalik 
ühtse turu eeliseid täielikult ära kasutada, 
säilitades samas lepinguvabaduse; palub 
komisjonil koostada põllumajandus- ja 
toiduainetööstuses kasutamiseks 
vabatahtlikud tüüplepingud;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
looma lepingulistele suhetele kindlamat 
alust, muu hulgas kehtestama kirjalike
lepingute sõlmimise nõude, et 
lepinguosalistel oleks võimalik ühtse turu 
eeliseid täielikult ära kasutada, säilitades 
samas lepinguvabaduse; palub komisjonil 
koostada põllumajandus- ja 
toiduainetööstuses kasutamiseks 
vabatahtlikud tüüplepingud;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 
osalema tarbijarühmi ning soovib, et 
foorumis oleksid eri tasandid, et edendada 
teabe jagamist ja hea tava kasutamist ning

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 
osalema tarbijarühmi ning soovib, et 
foorumis oleksid eri tasandid, et edendada 
teabe jagamist ja hea tava kasutamist kogu 
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töötada välja vabatahtlikud hea 
kaubandustava eeskirjad kõigile 
toiduainete tarneahela osalistele;

Euroopa Liidus; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel töötada selles valdkonnas
välja Euroopa vabatahtlikud hea 
kaubandustava eeskirjad kõigile 
toiduainete tarneahela osalistele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 
osalema tarbijarühmi ning soovib, et 
foorumis oleksid eri tasandid, et edendada 
teabe jagamist ja hea tava kasutamist ning 
töötada välja vabatahtlikud hea 
kaubandustava eeskirjad kõigile 
toiduainete tarneahela osalistele;

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 
osalema kõiki sidusrühmi, sealhulgas 
tarbijarühmi, ning soovib, et foorumis 
oleksid eri tasandid, et edendada teabe 
jagamist ja hea tava kasutamist ning 
töötada välja vabatahtlikud hea 
kaubandustava eeskirjad kõigile 
toiduainete tarneahela osalistele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 

4. kiidab heaks komisjoni otsuse laiendada 
põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsivõimega tegeleva 
kõrgetasemelise töörühma volitusi ja 
liikmeskonda; palub komisjonil kutsuda 
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osalema tarbijarühmi ning soovib, et 
foorumis oleksid eri tasandid, et edendada 
teabe jagamist ja hea tava kasutamist ning 
töötada välja vabatahtlikud hea 
kaubandustava eeskirjad kõigile 
toiduainete tarneahela osalistele;

osalema tarbijarühmi ning soovib, et 
foorumis oleksid eri tasandid, et edendada 
kogu Euroopa Liidus teabe jagamist ja hea 
tava kasutamist ning töötada välja 
vabatahtlikud hea kaubandustava eeskirjad 
kõigile toiduainete tarneahela osalistele;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. palub liikmesriikidel ja komisjonil 
töötada põllumajandus- ja 
toiduainetetööstuse konkurentsivõimega
tegeleva kõrgetasemelise töörühma 
raames välja Euroopa ühtsed 
vabatahtlikud hea kaubandustava 
eeskirjad toiduainete tarneahela jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et Euroopa 
vabatahtlikud hea kaubandustava 
eeskirjad võiksid sisaldada tarbija jaoks 
osalusgarantii märgist nende heade 
tavade kohaselt turule viidud toodete
puhul; põhitootmise tarneahela järgmiste 
etappide eri osaliste poolne Euroopa 
eeskirjade vabatahtlik järgimine võiks 
võimaldada tarneahela osalistel 
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sertifitseerida osalusgarantii märgisega 
oma lepingud ja tooted, mida nad nende 
lepingute alusel töötlevad, tarnivad või 
turule viivad, et tagada tarbijale parem 
läbipaistvus seoses hea kaubandustavaga 
tarneahelas;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. rõhutab, et kõnealune osalusmärgis 
tõendaks, et lepingud ja nende lepingute 
alusel ostetud tooted on kooskõlas 
tarneahela jätkusuutlikkusega ja eelkõige 
seda, et põllumajandustootjad saavad 
õiglast sissetulekut; osaline, kes omandab 
toote, millel puudub selline Euroopa 
ühtne osalusgarantii märgis, ei saaks 
hiljem seda märgist kasutada asjaomase 
töödeldud, pakendatud, tarnitud või 
turustatud toodete puhul;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. ergutab kõiki liikmesriike nimetama 
ametisse ombudsmane, kes oleksid 
vahekohtunikeks jaemüüjate ja tarnijate
vahelistes vaidlustes, uuriksid kaebusi ning 
annaksid soovitusi, kuidas viia tegevust 

5. ergutab kõiki liikmesriike nimetama 
ametisse ombudsmane, kes oleksid 
vahekohtunikeks kõigi majandustegevuses 
osalejate vahelistes vaidlustes, uuriksid 
kaebusi ning annaksid soovitusi, kuidas 
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paremini kooskõlla õigusaktidega ja 
vabatahtlike hea tava eeskirjadega;

viia tegevust paremini kooskõlla 
õigusaktidega ja vabatahtlike hea tava 
eeskirjadega; ergutab riikide kõnealuseid 
ombudsmane vahetama häid tavasid ja 
kooskõlastama oma tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. ergutab kõiki liikmesriike nimetama 
ametisse ombudsmane, kes oleksid 
vahekohtunikeks jaemüüjate ja tarnijate
vahelistes vaidlustes, uuriksid kaebusi ning 
annaksid soovitusi, kuidas viia tegevust 
paremini kooskõlla õigusaktidega ja 
vabatahtlike hea tava eeskirjadega;

5. ergutab kõiki liikmesriike nimetama 
ametisse ombudsmane, kes oleksid 
vahekohtunikeks kõigi toiduainete 
tarneahela eri osaliste vahelistes 
vaidlustes, uuriksid kaebusi ning annaksid 
soovitusi, kuidas viia tegevust paremini 
kooskõlla õigusaktidega ja vabatahtlike hea 
tava eeskirjadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et suurem teadlikkus 
lepingulistest õigustest ja tugevamad 
meetmed ebaõiglase lepingupraktika vastu
aitab sellist praktikat vältida; nõuab 
teabekampaaniat, mille abil teavitada kõiki 
toiduainete tarneahela osalisi ja eelkõige 
põllumajandustootjaid nii nende õigustest 
kui kõige sagedamini kasutatavatest 
ebaõiglase lepingupraktika vormidest.

6. kutsub komisjoni üles hindama ja 
vajaduse korral tegelema ebaõiglaste
lepinguliste ja kaubandustavadega, 
sealhulgas hilinenud maksete, 
lepingutingimuste ühepoolse muutmise, 
ainuõiguse klauslite, ettemaksete 
tegemisega läbirääkimistel osalemise
tingimusena, edasimüügihinna hoidmise, 
seosmüügi ja komplektidena müügiga, 
ühisostmise lepingute ning nimekirja 
arvamise ja nimekirjast välja arvamise 
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tasudega; rõhutab, et suurem teadlikkus 
lepingulistest õigustest aitab selliseid 
tavasid vältida; nõuab teabekampaaniat, 
mille abil teavitada kõiki toiduainete 
tarneahela osalisi ja eelkõige 
põllumajandustootjaid nende õigustest;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et suurem teadlikkus 
lepingulistest õigustest ja tugevamad 
meetmed ebaõiglase lepingupraktika vastu 
aitab sellist praktikat vältida; nõuab 
teabekampaaniat, mille abil teavitada kõiki 
toiduainete tarneahela osalisi ja eelkõige 
põllumajandustootjaid nii nende õigustest 
kui kõige sagedamini kasutatavatest 
ebaõiglase lepingupraktika vormidest.

6. rõhutab, et suurem teadlikkus 
lepingulistest õigustest ja tugevamad 
meetmed ebaõiglaste lepinguliste ja 
kaubandustavade ning valitseva seisundi 
kuritarvitamise vastu aitavad selliseid 
tavasid vältida; nõuab teabekampaaniat, 
mille abil teavitada kõiki toiduainete 
tarneahela osalisi ja eelkõige 
põllumajandustootjaid nii nende õigustest 
kui kõige sagedamini kasutatavatest 
ebaõiglaste lepinguliste tavade vormidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema kindlaks ebaausad 
kaubandustavad, mis kahjustavad 
siseturu toimimist, ja võitlema nende 
vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. usub, et tarbija seisukohast on oluline 
omada juurdepääsu selgele 
märgistamisteabele, mis võimaldab teha 
kindlaks toote päritolu ja kohalikud ning 
traditsioonilised tooted, ning rõhutab, et 
märgistussüsteemid ei tohiks piirata 
kaupade vaba liikumist siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. tunnistab jaemüüjate oma 
kaubamärkide olulist rolli konkurentsi 
tõhustamisel ja tarbijatele parema valiku 
ning madalamate hindade pakkumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. kutsub komisjoni üles viima läbi 
mõjuhinnangu – mis toetub vajaduse 
korral õigusakti ettepanekule – kvaliteedi
eramärgiste ja jaemüüjate eramärgiste
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parema õigusliku raamistiku eeliste 
kohta, et vältida märgiste liiga suurt arvu
ja lihtsustada kriteeriume eesmärgiga 
parandada tootjate juurdepääsu turgudele 
ja läbipaistvust tarbijate jaoks;

Or. fr

 Muudatusettepanek 32
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. kutsub komisjoni üles viima läbi 
mõjuhinnangut kvaliteedi eramärgiste ja 
jaemüüjate eramärgiste parema õigusliku 
raamistiku eeliste kohta, et vältida 
märgiste liiga suurt arvu ja tagada 
tarbijatele suurem läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Lõige 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 f. kutsub liikmesriike üles suurendama 
tõendite kogumise lihtsate mehhanismide 
kohaldamisega oma riiklike 
konkurentsiametite tegutsemisvõimalusi 
ebaausatest lepingulistest tavadest
tingitud konkurentsimoonutuste puhul;

Or. de
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Muudatusettepanek 34
George Lyon

Arvamuse projekt
Lõige 6 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 g. kutsub komisjoni üles algatama 
sektoriuuring konkurentsi kohta 
toiduainete tarneahelas; palub komisjonil 
võtta meetmeid kõigi kõnealuse uurimuse 
vältel tuvastatud konkurentsivastaste 
tavade osas;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 6 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 h. kutsub komisjoni üles täiendama
ühise põllumajanduspoliitika raames 
olemasolevaid turukorralduse vahendeid
vahenditega, mis võimaldavad kriisi 
mõjust paremini üle saada, eelkõige 
erakorraliste meetmete kõikehõlmava 
sättega, mis võimaldab Euroopa Liidul 
suurema kriisi korral kiiresti kõigi eri 
põllumajandussaaduste turgudel sekkuda;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 6 i (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 i. kutsub komisjoni üles selgitama 
toiduainete tarneahelas tegutsevatele 
avaliku sektori ostjatele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta)1 keskkonnaalaste 
ja sotsiaalsete kriteeriumide kohaldamist 
ja täiendama neid innovatsiooni 
soodustavate kriteeriumidega, eelkõige 
selleks, et toetada: a) tootjate suhtes 
õiglast kaubandust ja kohalikke tooteid, 
b) jätkusuutlikku Euroopa 
põllumajandust, c) majanduslikult kõige 
soodsama, mitte kõige odavama 
pakkumise valimist, d) tagasipöördumist 
innovaatiliste investeeringute juurde
Euroopa põllumajandusettevõtetes; 
kutsub komisjoni üles lisama kõnealused 
ettepanekud õiguslikku raamistikku 
käsitlevasse tõlgendavasse teatisesse, et 
aidata tellijatel võtta paremini arvesse 
innovatsiooni edendamise, säästva arengu 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse 
eesmärke;

_____________
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 6 j (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 j. kutsub komisjoni üles tegema 
suuremaid jõupingutusi, et vältida
Euroopa põllumajandus- ja 
toiduainetesektori VKEde 
diskrimineerimist rahvusvahelistel 
turgudel; kutsub eelkõige komisjoni üles 
pakkuma välja meetme, mis võimaldab 
Euroopa Liidu tellijatel eelistada 
hankelepingute sõlmimisel toiduainete 
tarneahelas tegutsevaid Euroopa VKEsid 
nende meetmete eeskujul, mida juba 
kohaldavad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
riigihankelepingu teatavad pooled.

Or. fr


