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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a. kiidab heaks käesolevale 

resolutsioonile lisatud Euroopa 

Parlamendi avalduse; 

Or. en 

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst. 

„Uued eeskirjad tootjaorganisatsioonide ja konkurentsiõiguse kohta (ühine 

turukorraldus) 

Euroopa Parlament tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 42 on 

sätestatud, et konkurentsieeskirju kohaldatakse põllumajandussaaduste tootmise ja 

nendega kauplemise suhtes ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määratud ulatuses, 

võttes arvesse sama aluslepingu artiklis 39 kindlaks määratud ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärke. 

Nagu on sätestatud aluslepingus ja arvestades Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat1, on 

ÜPP eesmärgid Euroopa konkurentsipoliitika suhtes ülimuslikud. Kuid 

põllumajandusturud ei ole vabastatud konkurentsiõiguse kohaldamisest. 

Konkurentsieeskirjade kohandamine vastavalt põllumajanduse eripärale on 

kaasseadusandjate, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigus. 

                                                 
1 Kohtuotsus, Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, punkt 23; kohtuotsus, Saksamaa vs. 

nõukogu, C-280/93, EU:C:1994:367, punkt 61.   
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Seoses sellega teeb Euroopa Parlament ettepaneku täpsustada käesoleva määruse abil 

ÜPP eeskirjade, eriti tootjaorganisatsioonide ja tootjaorganisatsioonide liitude rolli ja 

ülesannete ning Euroopa konkurentsiõiguse kohaldamise vahelist suhet. Selline 

täpsustus on vajalik, arvestades praegust ebakindlust kõnealuste eeskirjade rakendamise 

suhtes, ja see on oluline, et saavutada liidu eesmärk tugevdada põllumajandustootjate 

positsiooni toiduainete tarneahelas. Euroopa Parlamendi ettepanekute aluseks on 

põllumajandusturgude töökonna 14. novembri 2016. aasta aruandes esitatud soovitused. 

Need soovitused põhinevad mitmesugustel kuulamistel, mis korraldati toiduainete 

tarneahela kõigi osalejatega – tootjate, töötlejate ja jaemüüjatega –, ja neilt saadud 

teabel. 

Euroopa Parlamendi eesmärk on lihtsustada ja täpsustada tingimusi, mille alusel võivad 

kõigi määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõikes 2 loetletud sektorite 

tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud teha oma liikmete nimel 

toiminguid, mis on seotud tootmise kavandamisega, turule laskmisega, läbirääkimiste 

pidamisega põllumajandustoodete tarnimise lepingute üle ja tootmiskulude 

optimeerimisega. Nende ülesannete täitmine eeldab sisuliselt teatavate tavade 

olemasolu, sh sisekonsultatsioone ja äriteabe vahetamist nendes üksustes. Seetõttu 

tehakse ettepanek jätta need tavad ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikes 1 sätestatud 

konkurentsivastaste kokkulepete keelu kohaldamisalast välja ja teha 

tootjaorganisatsioonidele või tootjaorganisatsioonide liitudele, kes viivad ellu vähemalt 

ühte majandustegevust, selle artikli kohaldamisest erand. See erand ei ole siiski 

absoluutne: konkurentsiasutustele jääb õigus sekkuda, kui nad on seisukohal, et selline 

tegevus välistab tõenäoliselt konkurentsi või ohustab ÜPP eesmärke. 

Sellest tulenevalt oleksid tootjaorganisatsioonide ja tootjaorganisatsioonide liitude roll 

ja ülesanded ning nende suhe konkurentsiõigusega täpsustatud. Ilma et see piiraks 

komisjoni institutsioonilisi õigusi, on Euroopa Parlament seisukohal, et uued eeskirjad 

ei vaja täiendavat täpsustamist komisjoni suunistena.“ 

 

 


