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Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt põllumajandustootjate positsiooni tugevdamise 
kohta toiduainete tarneahelas

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse 11. mai 2015. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija 
vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv)1, 

– võttes arvesse komisjoni 15. juuli 2014. aasta teatist „Ebaausate kauplemistavade vastu 
võitlemine ettevõtjatevahelises toiduainete tarneahelas“ (COM(2014)0472),

– võttes arvesse komisjoni 29. jaanuari 2016. aasta aruannet ettevõtjatevaheliste ebaausate 
kauplemistavade kohta toiduainete tarneahelas (COM(2016)0032),

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatist „Toiduainete tarneahela parem 
toimimine Euroopas“ (COM(2009)0591),

– võttes arvesse komisjoni 31. jaanuari 2013. aasta rohelist raamatut ebaausate 
kauplemistavade kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade 
tarneahelas (COM(2013)0037),

– võttes arvesse oma 7. juuni 2016. aasta resolutsiooni ebaausate kauplemistavade kohta 
toiduainete tarneahelas2 ja 14. detsembri 2016. aasta resolutsiooni ÜPP vahendite kohta 
hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel3, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee 30. septembri 2016. aasta aruannet ettevõtjatevaheliste ebaausate 
kauplemistavade kohta toiduainete tarneahelas, 31. märtsil 2016. aastal Kaunases 
toimunud poliitikafoorumi „Toiduainete tarneahela ümberkorraldamine“ tulemusi, 30. 
juunil ja 1. juulil Bratislavas toimunud rahvusvahelist eksperdikonverentsi 
„Põllumajandustootjate positsiooni tugevdamine toiduainete tarneahelas“, president 
Junckeri 2016. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus ning 15. novembril 2016. aastal 
nõukogule esitatud põllumajandusturgude töökonna aruannet, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsuse (millega võetakse 
vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus)4 artiklit 5,

– võttes arvesse kodukorra artikli 46 lõiget 2,

A. arvestades, et ebaausate kaubandustavade direktiiviga sätestatakse ühtlustatud eeskirjad 

1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0250.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0504.
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võitluseks ettevõtja ja tarbija vaheliste ebaausate kaubandustavade vastu, kuid mitte 
ettevõtjatevaheliste ebaausate kaubandustavade vastu; arvestades, et võitluseks ELi 
toidutarneahela ettevõtjate vaheliste ebaausate tavade vastu on esmatähtis võtta vastu 
ELi õigusaktid ning et need tavad mõjutavad selle ahela kõige nõrgemat lüli – 
põllumajandustootjaid;

1. väljendab muret, et põllumajandustootjad on jätkuvalt toiduainete tarneahela kõige 
haavatavam lüli olenemata arvukatest jõupingutustest seda tõsiasja muuta – mööndes 
siiski, et ELi eri paigus on olukord erinev – ning et see asjaolu ilmneb eriti selgelt 
põllumajandusturgudel valitseva kriisi ajal; 

2. väljendab muret, et oma nõrgemast läbirääkimispositsioonist tulenevalt on 
põllumajandustootjad sageli sunnitud alluma tavadele, mis kalduvad suurel määral 
kõrvale heast kaubandustavast ning on vastuolus heas usus ja ausa kauplemise 
põhimõtetega, mööndes siiski, et liikmesriigiti on olukord erinev; 

3. märgib, et selliste tavade hulka kuuluvad muu hulgas põhjendamatu maksetega 
hilinemine, kulude või riskide ebaõiglane ülekandmine, lepingute ühepoolne ja/või 
tagasiulatuv muutmine ning lepingute ebaõiglane lõpetamine;

4. märgib, et kehtiv ühine põllumajanduspoliitika pakub mõningaid instrumente 
põllumajandustootjate positsiooni tugevdamiseks; hoiatab siiski, et nende vahendite 
tulemuslikkus näib liikmesriigiti olevat märkimisväärselt erinev ning mõningaid neist 
oleks võimalik täiustada;

5. palub komisjonil esitada ... aastaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 põhjal 
õigusakti ettepaneku, millega muudetakse olemasolevaid ELi õigusakte, mis on 
kavandatud võitluseks ebaausate kaubandustavade vastu, näiteks direktiiv 2005/29/EÜ, 
et lisada nendesse toidutarneahela ettevõtjate vaheliste ebaausate tavade küsimus.
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On esmatähtis teadvustada, kui oluline on toiduainete tarneahela hea toimimine, ning 
väljendada muret põllumajandustootjate sellealase haavatavuse üle. 

Komisjon võiks vastu võtta lahendused, mis tagaksid muu hulgas riskide ühtlasema jaotumise 
tarneahelas, lepinguliste suhete loomise tõhustamise ning turu läbipaistvuse ja riskijuhtimise 
edendamise.

Hetkel puuduvad ELi õigusaktid, mis käsitleksid võitlust toidutarneahela ettevõtjate vaheliste 
ebaausate tavadega. On esmatähtis tagada, et ELi konkurentsiõigusega võetaks arvesse 
põllumajanduse eripära ning et see teeniks tootjate heaolu.

ELi konkurentsiõigus peab looma tingimused tõhusama turu tekkimiseks, mis võimaldaks 
tarbijatel saada kasu laiast valikust konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetsetest toodetest 
ning samas tagaks, et esmatootjatel oleks huvi investeerida ja teha uuendusi, ilma et 
ebaõiglased kaubandustavad neid turult välja tõrjuks.


