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Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas 
***I
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete 
tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid 
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0173),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0139/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud 
arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 4. juuli 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 14. jaanuari 2019. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

1 ELT C 440, 6.12.2018, lk 165.
2 ELT C 387, 25.10.2018, lk 48.



– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, arengukomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni arvamusi (A8-0309/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3. kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud 
käesolevale resolutsioonile

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2018)0082

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, mis 
käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes 
esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/633) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus ostuühenduste kohta

Euroopa Parlament tunnustab küll ostjate ühenduste võimalikku rolli põllumajandustoodete ja 

toiduainete tarneahelas majandusliku tasuvuse tekitamisel, kuid rõhutab, et praeguse 

teabepuuduse tõttu ei ole võimalik hinnata niisuguste ostjate ühenduste majanduslikku mõju 

tarneahela toimimisele. 

Sellega seoses kutsub Euroopa Parlament komisjoni üles algatama viivitamata põhjaliku 

analüüsi selle kohta, milline on niisuguste riiklike ja rahvusvaheliste ostuühenduste ulatus ja 

mõju põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela majanduslikule toimimisele.



Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus põllumajandus- ja 

toiduaineteturgude läbipaistvuse kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon rõhutavad, et põllumajandus- ja toiduaineteturgude 

läbipaistvus on hästitoimiva põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela oluline element, 

et ettevõtjad ja riigiasutused saaksid teha teadlikumaid valikuid ning et hõlbustada ettevõtjate 

arusaamist turu arengutest. Komisjoni julgustatakse jätkama käimasolevat tööd turu 

läbipaistvuse suurendamiseks ELi tasandil. See võib hõlmata töö tõhustamist ELi 

turuvaatlusrühmade osas ning põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas 

hinnakujundusmehhanismide analüüsiks vajalike statistiliste andmete paremat kogumist.


