MEMO
Teema: Copa‐Cogeca tarneahela töögrupi koosolek
Toimumisaeg ja koht: 7. veebruar 2018, Copa‐Cogeca, Brüssel
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekut juhatas töögrupi president Joe Healey (Iirimaa).
1.‐2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. Copa‐Cogeca ootused tarneahela seadusandlusele. Copa‐Cogeca on koostanud liikmesriikide arvamuste põhjal
ülevaate, milliseid probleeme peaks loodav seadusandlus käsitlema ja lahendama. Soovime seadusandlikku
raamistikku, mis defineerib selgelt UTP‐d, mis täpselt on ebasoovitav käitumine, hõlmab kõiki toidutooteid, toimub
sõltumatu kontroll ja sanktsioonid spetsiaalse ametiasutuse poolt, sanktsioonid peavad olema proportsionaalsed
rikkumisega ja vajadusel korduvad; vajalik on kehtestada miinimumtase. EL tasandi seadusandlus ei tohi rahvuslikke
seadusi kahjustada, vaid peab neid toetama ja tugevdama. Elavat arutelu tekitas küsimus, kas nö kaitse alla peaks
minema ka kolmandatest riikidest pärit tooraine (nt kakao), kuid kokkuvõttes ei leidnud see ettepanek toetust ja
jäetakse Copa‐Cogeca dokumendist välja. Küll aga peaks seadusandlus hõlmama lisaks toidutoodetele ka
taimekasvatust (lilled, taimed, seemned jm, mida müüakse „normaalses toidupoes“). Dokumenti on võimalik teha
täiendusi ja ettepanekuid kuni 12. veebruarini. Dokumendi eesmärk on toetada lobby‐tegevust. Vt lisa Agri‐infost.
4. Ülevaade liikmesriikides kehtivast seadusandlusest kaupade alla omahinna müügi reguleerimiseks. Infot koguti
Hispaania algatusel, kus alla omahinna müüki käsitletakse jaekaubanduse määruses ja konkurentsiseaduses. Ei ole
eraldi asutust, kes sanktsioone kehtestaks, kasutatakse kohtu abi. Hispaanias on vajalik reform, et täpselt defineerida
alla omahinna müük. Alla omahinna müük on seadustes reguleeritud ka Belgias, Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal,
Portugalis ja Kreekas, enamasti konkurentsiseaduse raames. Enamasti on juhtumi tõestamine probleemne. Vt
ettekanne Agri‐infost.
Rootsi esindaja märkis, et kui teeme seaduse alla omahinna müügi kohta, tuleks reguleerida ka üle omahinna müük,
mis on ohtlik.
5. Ülevaade UTP teemalistest arengutest liikmesriikides. Hollandis kehtib vabatahtlik hea tava koodeks ning
varasemalt oldi EL tasandi seadusandluse vastu, kuid möödunud aasta lõpul muudeti meelt ja nüüd pooldatakse EL‐
ülese seadusandluse kehtestamist. Tegelevad tarneahelaga ühistute kaudu, peateema praegu on kestlik tootmine.
Seadus peaks hõlmama ka lille‐ ja seemnekasvatajaid.
HU: meil on karmid reeglid, aga neid on raske kasutada; vajame raamistikku, mis sunniks neid reegleid rakendama.
Siiski peab vaatama, et seadus ei takistaks partnerite vertikaalset koostööd. Soovime põllumeeste positsiooni
parendada lepingute abil, seega soovime näidislepinguid. Käibemaksupettuste vastane võitlus on oluline, samuti alla
omahinna müük. Sanktsioone toetame, peaks olema miinimumtase. EL tasandi seadus ei tohiks kahjustada
rahvuslikku, vaid seda tugevdama ja toetama.
Norras, kes alustas UTP teemaga EL‐st varem, on jäänud pärast valitsuse vahetumist tegevus täiesti soiku. Poliitikud
muretsevad horisontaalse konkurentsi puudumise pärast, eriti piimasektoris, vertikaalset probleemi eitatakse.
Vaatame huviga arenguid EL‐s.
Soomes lõpetas möödunud nädalal seadusloome ekspertgrupp tegevuse, loodetavasti tuleb seadus lähiajal.
6. Ülevaade tarneahela seadusloome olukorrast. Kevin Keary volinik Hogani kabinetist kõneles, et Komisjon on
seadusloome protsessi keskel, kuid hetkel on võimatu detaile avaldada, kuna seadus (tõenäoliselt määrus) ei ole
sugugi valmis. Paari kuu jooksul näeme, milline on tulemus. Hogani kabineti eelistatum valik oleks sarnane
põllumajandusturgude kõrgetasemelise töögrupi poolt pakutud versiooniga. Lobby‐tegevus vastaspoole
organisatsioonidelt teiste volinike suunas on väga tugev; Komisjoni esindaja soovitas suhelda oma riigi volinikuga,
lisaks teistele selle teema võtmevolinikele (Timmermans, Dombrovskis, Katainen, Jourova).
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