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ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 42 antakse sektorile 
konkurentsiõiguse osas eristaatus;

1. väljendab heameelt uuringu üle, mis käsitleb tootjaorganisatsioone ja nende tegevust 
oliiviõli, veise- ja vasikaliha ning põllukultuuride sektoris, milles kinnitatakse selliste 
organisatsioonide ja nende liitude tähtsust esmatootjate positsiooni tugevdamisel 
toiduahelas;

2. peab oluliseks täpsustada määruse (EL) nr 1308/20131 tootjaorganisatsioonide liite ja 
tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevaid sätteid, eelkõige seoses 
konkurentsipoliitikaga, ning konsolideerida määrusega (EL) 2017/23932 (edaspidi 
„koondmäärus“) tehtud edusamme, mida on täiendatud Euroopa Liidu Kohtu 14. 
novembri 2017. aasta otsusega (endiiviaturgu käsitlev kohtuasi)3, et seeläbi saavutada 
suurem õiguskindlus ning parandada põllumajandustootjate positsiooni toiduahelas;

3. väljendab heameelt põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas esinevaid 
ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi4 vastuvõtmise üle ning kutsub 
komisjoni üles jälgima hoolikalt selle ülevõtmisel tehtavaid edusamme;

4. kutsub komisjoni üles algatama põhjalikku analüüsi ostuühenduste ulatuse ja mõju 
kohta põllumajanduse ja toiduainete tarneahela majanduslikule toimimisele;

5. on arvamusel, et tuleb tegeleda üldsuse nõudlusega kestlikumate toidusüsteemide järele, 
ning kutsub komisjoni üles täpsustama tingimusi, mille alusel saab kestlikele 
kokkulepetele konkurentsiõiguse alusel erandi teha, eelkõige horisontaalsete 
grupierandimääruste ja nendega seotud suuniste praeguse läbivaatamise raames;

6. peab väga oluliseks, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis (DG AGRI) 
säilitataks kogu põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade arengu 
edendamiseks kasutatava riigiabiga seotud pädevus, tagades seeläbi nende sektorite 
eripäraga tegelemiseks vajaliku asjatundlikkuse ning täieliku järjepidevuse ja kooskõla 
ühise põllumajanduspoliitikaga. 

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 671. 
2 ELT L 350, 29.12.2017, lk 15.
3 Euroopa Kohtu 14. novembri 2017. aasta otsus, President de l’Autorité de la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/633, mis käsitleb 
põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid 
kaubandustavasid (ELT L 111, 25.4.2019, lk 59).


