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Millest räägin

1. Mis on ebaaus kaubandustava?

2. Kes kannatab?

3. Direktiivi sätetest;

4. Mis edasi?



Ebaaus kaubandustava on…

…praktika, mis kaldub oluliselt kõrvale 

heast äritavast, on vastuolus hea usu ja 

ausa kauplemise põhimõttega ning mille on 

ühepoolselt kehtestanud üks 

kaubanduspartner teise suhtes.



Kes kannatab?



Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

• art 39 on sätestatud, et ÜPP peab kindlustama 

põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldava 

elatustaseme ning suurendama põllumajanduse 

tootlikkust, stabiliseerima turge, tagama tarnete 

kättesaadavuse ja tarbijatele mõistlikud hinnad. 

• art 40 on sätestatud, et ühine turukorraldus välistab 

tootjatevahelise mis tahes diskrimineerimise. 

• art 43 on täpsustatud, et ühine turukorraldus tagab 

liidu piires samasugused kaubandustingimused, kui 

on riigi siseturul.



Direktiivi peamised elemendid:

1. Reguleerimisala;

2. Min. loetelu ebaausatest 

kauplemisvõtetest;

3. Riiklik pädev asutus; 

4. Hirmufaktor;

5. Ülevõtmine



Reguleerimisala

• Tarnija, kes on väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja, müüb toiduaineid 

ostjale, kes ei ole väike ega keskmise 

suurusega ettevõtja.



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad:

1. Ostja maksab tarnijale kiirestiriknevate toodete 

eest hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast 

tarnijalt arve saamist või hiljem kui 30 

kalendripäeva jooksul pärast kiirestiriknevate 

toodete tarnimise kuupäeva, olenevalt sellest, 

kumb kuupäev on hilisem. 



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad:

2. Ostja tühistab kiirestiriknevate 

toiduainete tellimused nii lühikese 

etteteatamisega, et ei saa eeldada, et 

tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid 

turustus-või kasutusvõimalusi.



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad:

3. Ostja muudab ühepoolselt ja 

tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis 

on seotud tarnete ja kohaletoimetamise

sageduse, meetodi, koha, aja või mahuga, 

toiduainete kvaliteedinõuete või hindadega.



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad:

4. Tarnija maksab toiduainete raiskumineku 

eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid 

mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad, kui need ei ole 
tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud:

1. Ostja tagastab tarnijale müümata jäänud 

toiduained;

2. Ostja nõuab tarnijalt tarnija toiduainete 

ladustamise, väljapanemise või 

kaubaloetellu lisamise eest tasu;



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad, kui need ei ole 
tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud:

3. Tarnija kannab ostja poolt müüdavate 

toiduainete müügiedenduse kulud. Kui 

müügiedenduse algatajaks on ostja, 

määrab ta enne müügiedenduse algust 

kindlaks edenduse ajavahemiku ja 

tellitavate toiduainete eeldatava koguse;



Keelustatakse järgmised 
kaubandustavad, kui need ei ole 
tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja 
ühemõtteliselt kokku lepitud:

4. Tarnija kannab ostja poolt müüdavate 

toiduainete turustamise kulud. 

Kui ostja nõuab tasu maksmist, esitab ta 

tarnijale hinnangulise maksesumma ühiku 

kohta või üldise maksesumma või 

hinnangulised kulud ja nende kulude 

põhjenduse. 



Hirmufaktor ja riiklik 
jõustamisasutus

Jõustamisasutus (Konkurentsiamet?) tagab 

kaebuse esitaja taotluse korral viimase 

identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes 

muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille 

avalikustamist peab kaebuse esitaja oma 

huve kahjustavaks. 



Direktiivi ülevõtmine siseriiklikku 
õiguskorda

• Liikmesriikidel on õigus rakendada 

rangemaid tingimusi, kui direktiiv ette 

näeb (kohaldamisala, ebaausate 

kaubandustavade loetelu);

• Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 

24 kuu ja kohaldavad meetmeid 30 kuu 

jooksul pärast direktiivi jõustumist. 



Mis edasi?

• Läbirääkimised jätkuvad.

• Olulisemad „lahtised“ küsimused:

 Reguleerimisala – EE soovib reguleerimisala 

laiendada



Tänan tähelepanu 
eest!


