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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka izšķiroši svarīgi ir nodrošināt, lai Eiropas konkurences tiesībās tiktu ņemtas 

vērā lauksaimniecības īpašās iezīmes un šīs tiesības palīdzētu nodrošināt gan ražotāju, gan 

patērētāju labklājību, jo tie ir nozīmīgi pārtikas piegādes ķēdē; uzskata, ka Eiropas 

konkurences tiesībām ir jānodrošina apstākļi tirgus lielākai efektivitātei, kas sniegtu 

iespējas patērētājiem izvēlēties no plaša kvalitatīvu produktu klāsta par konkurētspējīgām 

cenām, vienlaikus nodrošinot, lai primārie ražotāji būtu ieinteresēti veikt ieguldījumus un 

inovācijas, netiekot izstumtiem no tirgus negodīgas tirdzniecības prakses (NTP) dēļ; 

2. prasa Komisijai stingri piemērot Eiropas konkurences tiesību aktus gadījumos, kuros 

iespējamas sankcijas par NTP; taču uzskata, ka esošie leģislatīvie un regulatīvie 

instrumenti lielākajā daļā NTP gadījumu nav piemērojami; turklāt uzskata, ka 

pretmonopola noteikumi vieni paši nav pietiekami NTP problēmas risināšanai, jo 

„dominējošā stāvokļa” kritērijiem reti tiek panākta atbilstība, kaut gan faktiski 

mazumtirgotāji konkrētā tirgus situācijā var ieņemt dominējošu stāvokli; 

3. norāda, ka NTP pārtikas piegādes ķēdē izpaužas dažādos veidos, tostarp:  

– vienpusējas līguma izmaiņas un līguma izmaiņas ar atpakaļejošu spēku;  

– uzņēmumu prasība piegādātājiem veikt fiksētus maksājumus par iekļaušanu 

piegādātāju sarakstā (tā dēvētā „palikšanas maksa”);  

– novēloti maksājumi, līdz pat 120 dienām, kas būtiski pārsniedz 60 dienu ierobežojumu 

(tā dēvētais „maksāšu vēlāk”);  

– atlaides, ko lieli uzņēmumi sev patvaļīgi piešķir par agri vai savlaicīgi veiktiem 

maksājumiem;  

– piegādātājam atmaksājamā parāda maksājuma retrospektīva diskontēšana;  

– mazumtirgotāju uzspiesta tādu trešo personu izvēle piegādātāju produkcijas 

iepakošanai, kuri lielveikaliem maksā nodevu par iespēju veikt darījumus ar tiem; 

4. atzīst, ka NTP pamatā ir ienākumu un ietekmes nelīdzsvarotība pārtikas piegādes ķēdē un 

ka, lai uzlabotu lauksaimnieku stāvokli, šī nelīdzsvarotība ir steidzami jāmazina; norāda, 

ka lielie mazumtirgotāji, pārdodot pārtikas pamatproduktus, piemēram, piena produktus, 

augļus un dārzeņus, par cenām, kas zemākas par ražošanas izmaksām un ļaunprātīgi 

izmantojot tos kā pircēju pievilinātājus („loss leaders”), ilgtermiņā apdraud šo produktu 

ražošanas ilgtspēju Eiropā; atzīst, ka vairāku dalībvalstu pārtikas nozarē tirgus 

koncentrācija ir īpaši izteikta; atzinīgi vērtē tādus centienus, kā, piemēram, Vācijas 

"Tierwohl Initiative", kuru mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem konkurēt ar savas 

produkcijas kvalitāti; 

5. norāda, ka NTP ir smaga negatīva ietekme uz lauksaimniekiem, piemēram, peļņas 

samazinājums, augstākas izmaksas par plānotajām, pārprodukcija un pārtikas 

izšķērdēšana, kā arī grūtības plānot finanses; uzsver, ka šāda prakse arī kaitē vienotā tirgus 

darbībai un var kavēt investīcijas, kā arī novest pie tā, ka mazinās inovācijas un produktu 

kvalitāte, kā arī to dažādība; uzsver, ka šāda negatīva ietekme arī samazinās patērētāju 

izvēles iespējas; 
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6. norāda — kopš 2009. gada Parlaments ir pieņēmis piecas rezolūcijas par 

mazumtirdzniecības ķēdes problēmām ES, tostarp trīs no tām bija konkrēti par 

nelīdzsvarotību un ļaunprātību pārtikas piegādes ķēdē; turklāt norāda, ka minētajā laika 

posmā Komisija ir sagatavojusi trīs paziņojumus un vienu Zaļo grāmatu, kā arī uzdevusi 

sagatavot divus gala ziņojumus par līdzīgām tēmām; tāpēc paziņo, ka papildu analīzes par 

situāciju pārtikas piegādes ķēdē gluži vienkārši novēlos lauksaimniekiem steidzami 

nepieciešamo palīdzību cīņā ar negodīgu tirdzniecības praksi; 

7. uzskata, ka būtu vēlams, lai sabiedrība saprastu NTP, un tādēļ mudina Komisiju sagatavot 

atklātu sarakstu, kurā būtu iekļauti ES līmenī aizliegtie NTP veidi; uzsver, ka trūkst ES 

līmeņa noteikumu pārtikas ķēdes dalībnieku NTP apkarošanai; 

8. mudina visus piegādes ķēdes dalībniekus apsvērt līgumu standartizācijas iespējas un 

mūsdienīgus līgumus, kuros puses sadala riskus un ieguvumus; 

9. norāda, ka, lai gan ar privāto zīmolu marķēti produkti var piedāvāt patērētājiem papildu 

ieguvumus, lielāku izvēli un godīgās tirdzniecības produktus, ar to palīdzību 

mazumtirgotāji var iegūt negodīgu, konkurenci mazinošu stāvokli, kļūstot gan par 

klientiem, gan konkurentiem; uzstāj, ka Komisijai un konkurences uzraudzības iestādēm ir 

jāpievērš īpaša uzmanība jautājumam par privātajiem zīmoliem un uzsver, ka jārisina 

iespējamās problēmas saistībā ar ilgtermiņa ietekmi uz pārtikas piegādes ķēdi un 

lauksaimnieku stāvokli tajā; 

10. atzīst, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma, kā arī jaunā vienotā tirgus 

kopīgā organizācija ieviesa vairākus pasākumus, kuru mērķis ir risināt to, kā samazināt 

atšķirības starp lauksaimnieku, mazumtirgotāju, vairumtirgotāju un MVU iespējām panākt 

izdevīgākus nosacījumus pārtikas piegādes ķēdē, jo īpaši atbalstot ražotāju organizāciju 

(RO) izveidi un attīstību; uzsver, cik nozīmīga ir šī piegādātāju sadarbība; 

11. norāda, ka Regula (ES) Nr. 1308/2013 paredz ražotāju organizāciju izveidi un ka tās 

ieviešanu stiprina KLP otrā pīlāra finanšu stimuli; norāda, ka šis tiesiskais regulējums 

paver iespēju ražotāju organizācijām, to apvienībām un starpnozaru organizācijām 

piedalīties (dažu nozaru gadījumā) kolektīvās pārrunās un (visu nozaru gadījumā) sarunās 

par piegādes līgumu nosacījumiem, un krasu tirgus svārstību laikā ļauj atsevišķiem 

konkurences noteikumiem noteikt pagaidu izņēmumus vienlaicīgi nodrošinot atbilstošus 

aizsardzības pasākumus; 

12. aicina Komisiju stingri veicināt šo pieeju, lai palielinātu primāro ražotāju iespējas panākt 

izdevīgākus nosacījumus, kā arī mudināt ražotājus pievienoties RO un RO apvienībām; jo 

īpaši uzsver to, cik neaizsargāti ir mazie un ģimenes lauksaimnieki, kuriem ir potenciāls 

radīt un uzturēt darbvietas izolētos, tālos un kalnu reģionos; 

13. uzskata, ka līdztekus ražotāju organizāciju stiprināšanai un veidošanai, ir jāstiprina 

lauksaimnieku iespējas panākt izdevīgākus nosacījumus pārtikas piegādes ķēdē, jo īpaši 

nodrošinot viņiem tiesības izskatīt līgumu nosacījumus kolektīvās sarunās; 

14. aicina paaugstināt piegādes ķēdes pārredzamību un informācijas pieejamību un stiprināt 

struktūras un tirgus informācijas instrumentus, kuras līdzīgi kā Eiropas instruments 

pārtikas produktu cenu uzraudzībai un Piena tirgus novērošanas centrs (Milk Market 

Observatory) nodrošina lauksaimniekus un RO ar precīzu un savlaicīgu informāciju par 
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tirgus situāciju; 

15. uzskata, ka cenām visā pārtikas piegādes ķēdē ir jābūt tādām, kas labāk atspoguļo primāro 

ražotāju pievienoto vērtību; šajā nolūkā prasa, lai mazumtirdzniecības cenu noteikšana 

būtu pēc iespējas pārredzamāka; 

16. norāda, ka vairākās dalībvalstīs lauksaimnieki ir nostiprinājuši savu pozīciju pārtikas 

piegādes ķēdē, izveidojot kooperatīvus un tādējādi nodrošinot, ka pārstrādes posma 

pievienotā vērtība nonāk atpakaļ pie lauksaimniekiem, un uzskata, ka ir svarīgi šos 

kooperatīvus neapgrūtināt ar papildu izmaksām, ko rada obligātas un ar lielām izmaksām 

saistītas birokrātiskās procedūras; 

17. aicina ražotājus un pārstrādātājus sadarboties un ieguldīt inovācijās, kā arī paaugstināt to 

produkcijas pievienoto vērtību; 

18. ir pārliecināts, ka patērētāju informētība par lauksaimniecības produktiem ir būtiski 

nepieciešama, risinot problēmas, ko rada pārtikas piegādes ķēžu nelīdzsvarotība, tostarp 

arī NTP; aicina ieinteresētās personas, kas iesaistītas pārtikas piegādes ķēdes pārvaldībā, 

palielināt visas pārtikas piegādes ķēdes pārredzamību, paaugstināt patērētāju informētību, 

piedāvājot piemērotākus produktu marķēšanas un sertifikācijas mehānismus, ar kuru 

palīdzību patērētājs varētu izdarīt apzinātu izvēli starp piedāvātajiem produktiem un 

atbilstoši rīkoties; 

19. aicina Komisiju, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, veicināt iniciatīvas, ar kurām 

patērētāju uzmanība tiek pievērsta primāro produktu dempingam, un tādēļ stingri atbalsta 

informatīvas kampaņas skolās un apmācības iestādēs; 

20. atzīst, ka pilnīgi brīvprātīgās iniciatīvas ir ļoti svarīgas un noderīgas, lai apzinātu 

problēmas, tomēr tās nav pietiekamas, lai izslēgtu „baiļu faktoru” no pārtikas piegādes 

ķēdes, jo tām ir būtiski trūkumi, piemēram, izteikts pārstāvības trūkums, interešu 

konflikti, strīdu risināšanas mehānismi, kas nespēj tikt galā ar piegādātāju „baiļu faktora” 

problēmu, reālu sankciju trūkums pienākumu neizpildes gadījumā un kompetento iestāžu 

vāja līdzdalība vai tās trūkums; 

21. atgādina Komisijai, ka Parlamenta pašiniciatīvas ziņojums, kas tika pieņemts 2013. gada 

decembrī, aicināja Komisiju noskaidrot neatkarīgas ieviešanas iespējas, lai risinātu 

primāro ražotāju tā dēvēto „baiļu faktora” problēmu; mudina Komisiju to apsvērt savā 

ziņojumā; 

22. uzskata, ka profesionālās organizācijas varētu darboties kā platforma, kas ļauj primārajiem 

ražotājiem ar šādu profesionālo organizāciju starpniecību bez "baiļu faktora" iesniegt 

sūdzības kompetentajai iestādei iespējamos NTP gadījumos; 

23. prasa, lai izpildiestāžu izmantotās procedūras nodrošinātu, ka piegādātāji var iesniegt 

anonīmas sūdzības, un dotu iespēju izpildiestādēm pēc pašu iniciatīvas uzsākt 

izmeklēšanu; uzstāj, ka NTP noteikumu pārkāpumu gadījumos šādām izpildiestādēm ir 

jābūt pilnvarotām noteikt atbilstošas sankcijas; 

24. neizprot Komisijas nelokāmo atbalstu Piegādes ķēdes iniciatīvai (PĶI), ņemot vērā šīs 

iniciatīvas nepilnības; atgādina, ka lauksaimnieki nesteidzas tajā iesaistīties, jo trūkst 
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uzticēšanās, ir noteikti ierobežojumi anonīmām sūdzībām, tai nav likumīgu pilnvaru, tā 

nespēj piemērot nekādas būtiskas sankcijas, nav efektīvu mehānismu, lai pienācīgi cīnītos 

pret skaidri dokumentētiem NTP gadījumiem, kā arī ir bažas par īstenošanas mehānismu 

nelīdzsvarotību, kas nav pienācīgi ņemtas vērā; pauž nožēlu par Komisijas nevēlēšanos 

pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar anonimitāti un sankcijām; 

25. aicina Komisiju izvērtēt PĶI efektivitāti, ņemot vērā lauksaimnieku minētās bažas; 

mudina Komisiju nevērtēt šo brīvprātīgo iniciatīvu, balstoties tikai uz reģistrēto dalībnieku 

skaitu; 

26. aicina attiecīgās ieinteresētās personas veicināt lauksaimnieku (tostarp arī RO un to 

apvienību) iesaistīšanu to valsts izpildiestāžu darbībā, kuras pārvalda pārtikas piegādes 

ķēdi, pirmkārt, nodrošinot sūdzību anonimitāti un efektīvu sankciju režīmu; 

27. atgādina — Komisija ir atzinusi, ka izdevīgākās jurisdikcijas meklēšana apdraud vienotā 

tirgus darbību un kaitē primāro ražotāju interesēm; uzskata, ka 2011. gadā pieņemto labas 

prakses noteikumu vienota interpretācija ir būtiski svarīga, lai risinātu šo problēmu, kā arī 

līdztekus ir jānodrošina šo noteikumu vienota piemērošana un lielāka sadarbība starp 

dalībvalstu izpildiestādēm; 

28. norāda, ka vairākās dalībvalstīs ir ieviesti brīvprātīgi kodeksi un normatīvi pasākumi, lai 

uzlabotu piegādes ķēdes darbību; atzīmē, ka pastāv Apvienotās Karalistes Groceries Code 

Adjudicator, Portugāles prakse, Pārtikas piegādes ķēdes komisārs Francijā, Spānijas 

tiesību akti un pušu apspriešanās iniciatīva Beļģijā; uzsver, cik svarīga ir sadarbība starp 

valstu iestādēm un labākās prakses apmaiņa ES līmenī; aicina dalībvalstis piemērot 

pasākumus, kas noteikti to tiesību aktos; 

29. uzskata, ka neatkarīgas valstu regulatīvās iestādes var būt efektīvs līdzeklis, lai pārtikas 

nozarē apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi, tāpēc, ka tādējādi tiek nodrošināta labāka 

pievienotās vērtības veidošanas ķēdes pārredzamība un var veikt ex-ante pārbaudes, lai 

novērstu dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgu izmantošanu; šajā saistībā aicina Komisiju 

arī izskatīt iespēju izveidot Eiropas līmeņa regulatīvo iestādi, kas varētu uzņemties 

koordinēšanas pienākumus; 

30. mudina Komisiju izvērtēt valstu centienus, kurus iespējams varētu pārņemt, vienlaikus 

ņemot vērā nozarēm specifiskas problēmas un valstu tirgu apstākļus un īpatnības; 

31. uzskata, ka pamatregulējums ES līmenī ir nepieciešams, lai risinātu NTP problēmu un 

novērstu negatīvo ietekmi, un dotu iespēju Eiropas lauksaimniekiem un patērētājiem  

izmantot taisnīgus pirkšanas un pārdošanas apstākļus; 

32. mudina Komisiju savlaicīgi iesniegt ES pamatregulējuma priekšlikumu, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū; 

33. uzskata, ka šāds regulējums nodrošinātu primārajiem ražotājiem nepieciešamo juridisko 

noteiktību viņu problēmu risināšanai, kā arī pasākumus, kas veicinātu lauksaimnieku 

iespējas panākt izdevīgākus nosacījumus, ir nepieciešams PĶI papildināšanai un tas 

aizsargātu ieinteresētās personas, kas šajā iniciatīvā jau iesaistītas, vienlaikus nodrošinot, 

ka NTP tiek izskausta no pārtikas piegādes ķēdes; 
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34. aicina sagatavot pamatregulējumu, kas aizsargātu visus pārtikas piegādātājus neatkarīgi no 

to atrašanās vietas, tostarp arī trešās valstīs; 

35. tomēr šādam Eiropas pamatregulējumam nebūtu jāpazemina to valstu aizsardzības 

līmenis, kurās jau ir spēkā valsts tiesību akti negodīgas tirdzniecības prakses apkarošanai 

starp uzņēmumiem.  
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