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Pakeitimas 1
Anne Sander

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu;

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu, numatant, 
kad jis taikomas žemės ūkio produktų 
gamybai ir prekybai tik tokiu mastu, kokį 
nustato Parlamentas ir Taryba, 
atsižvelgdami į bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) tikslus, nustatytus 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
39 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 2
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu;

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu; 
pabrėždamas, kad su konkurencijos 
taisyklėmis susijusios nuostatos žemės 
ūkio produktų gamybai ir prekybai 
taikomos tik tokiu mastu, kokį pagal 43 
straipsnio 2 dalį nustatė Europos 
Parlamentas ir Taryba;

Or. en

Pakeitimas 3
Isabel Carvalhais
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu;

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje nustatyta, 
kad konkurencijos taisyklės žemės ūkio 
produktų gamybai ir prekybai taikomos 
tik tokiu mastu, kokį nustato Parlamentas 
ir Taryba, ir atsižvelgiant į SESV 39 
straipsnyje nustatytus bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) tikslus;

Or. en

Pakeitimas 4
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu;

A. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnyje šiam 
sektoriui suteikiamas specialus statusas 
konkurencijos teisės atžvilgiu, kad būtų 
pasiekti 39 straipsnyje nustatyti tikslai;

Or. fr

Pakeitimas 5
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi žemės ūkio gamybos 
sektorius yra labai pažeidžiamas dėl 
disbalanso, kurį nulemia tai, kad žemės ir 
gyvulininkystės valdų ekonominis dydis 
labai skiriasi nuo kitų tiekimo grandinės 
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veiklos vykdytojų dydžio; dėl šio skirtumo 
atsiduriama nepalankioje padėtyje 
derybinės galios požiūriu, todėl taikant 
konkurencijos taisykles į šią padėtį turėtų 
atsižvelgti tiek Europos Komisija, tiek už 
šių taisyklių taikymą atsakingos 
nacionalinės institucijos;

Or. es

Pakeitimas 6
Carmen Avram

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi žemės ūkio gamybos 
sektorius yra pažeidžiamas dėl disbalanso 
maisto tiekimo grandinėje, kuri nulemia 
skirtumas tarp ūkininkų ekonominio 
dydžio ir kitų grandinės dalyvių 
ekonominio dydžio;  šis dydžio skirtumas 
nulemia skirtingą įtaką rinkoje ir į jį 
turėtų būti atsižvelgiama visais atvejais, 
kai Europos Komisija ir nacionalinės 
konkurencijos institucijos siekia 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 
konkurencijos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 7
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi žemės ūkio sektoriaus 
susiskaidymas į itin smulkias dalis labai 
skiriasi nuo didelės kitų maisto tiekimo 
grandinės dalyvių koncentracijos, visų 
pirma didmeninio komercinio platinimo 
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srityje, ir kadangi taikant konkurencijos 
taisykles derėtų atsižvelgti į mažesnį 
ekonominį ūkininkų svorį, palyginti su 
kitais grandinės dalyviais;

Or. fr

Pakeitimas 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Reglamente, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas, yra tam tikrų nuo 
SESV 101 straipsnio 1 dalies nukrypti 
leidžiančių nuostatų, taikomų visiems 
sektoriams apskritai arba tam tikriems 
žemės ūkio sektoriams konkrečiai;

Or. en

Pakeitimas 9
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi SESV 39 straipsnyje 
nustatyta, kad BŽŪP tikslas yra užtikrinti 
deramą žemės ūkiu besiverčiančios 
bendruomenės gyvenimo lygį, ypač 
didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų 
asmenines pajamas;

Or. en

Pakeitimas 10
Bert-Jan Ruissen
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi žemės ūkio sektorių 
sudaro apie 11 mln. ES ūkių ir jis yra 
mažiausia koncentracija pasižymintis 
lygmuo maisto tiekimo grandinėje, o jo 
tiekėjai ir pirkėjai, priešingai, pasižymi 
ypač didele koncentracija;

Or. en

Pakeitimas 11
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl didelio žemės ūkio 
produktų kainų nepastovumo, kurį lemia 
Europos rinkų valdymo mechanizmų 
silpnėjimas ir didelių gamybos sąnaudų, 
kurias patiriantys ūkininkai turi 
konkuruoti su konkurentais iš trečiųjų 
šalių, vykdant būsimą bendros žemės ūkio 
politikos reformą būtina stiprinti 
gamintojų organizacijas ir jų asociacijas 
ir švelninti žemės ūkio sektoriui taikomas 
konkurencijos taisykles;

Or. fr

Pakeitimas 12
Carmen Avram

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi Žemės ūkio rinkų darbo 
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grupė primygtinai ragina Komisiją imtis 
konkrečių iniciatyvų siekiant panaikinti 
šiuo metu esančią painiavą, kilusią dėl 
konkurencijos taisyklėmis nustatytų 
veiklos galimybių apribojimų, susijusių su 
gamintojų organizacijų ir jų asociacijų 
užduotimis ir kitomis žemės ūkio 
sektoriaus gamintojų bendradarbiavimo 
formomis;

Or. en

Pakeitimas 13
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi Žemės ūkio generalinis 
direktoratas geriausiai išmano kiekvieno 
sektoriaus ypatumus ir geriausiai geba 
nuspręsti dėl valstybės pagalbos, už kurią 
ir toliau turi būti atsakingas šis, o ne 
Konkurencijos GD, tikslingumo ir 
tinkamumo;

Or. es

Pakeitimas 14
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi specifinis ES žemės ūkio 
sektoriaus, kurį daugiausia sudaro šeimos 
darbu paremti smulkūs ūkiai, pobūdis ir 
struktūros ypatumai lemia fragmentinę 
gamybą ir menkus ūkininkų gebėjimus 
prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir 
poreikių;
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Or. en

Pakeitimas 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi ES ūkininkai ir toliau 
kenčia dėl integracijos į gamintojų 
organizacijos stokos, dėl kurios jų pozicija 
maisto tiekimo grandinėje yra itin 
pažeidžiama, o derybinė galia mažėja;

Or. en

Pakeitimas 16
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl to, kad maisto 
produktai genda, ir dėl nenuspėjamų 
gamybos aplinkybių, pvz., nepalankių oro 
sąlygų, ūkininkų derybinė galia, palyginti 
su pirkėjais, yra dar silpnesnė;

Or. en

Pakeitimas 17
Carmen Avram

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi per praėjusią kadenciją 
ES priėmė pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl plačiai 
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paplitusios piktnaudžiavimo praktikos 
mažmeninio tiekimo grandinėje ir dėl 
stiprių konsolidavimo tendencijų 
internetu ir ne internetu vykdomoje 
mažmeninėje prekyboje svarbos; kadangi 
ši praktika ir jos pakopinis poveikis 
kenkia visiems gamintojams, įskaitant 
ūkininkus, nesvarbu, koks jų dydis; 
kadangi tokia praktika tiriama ES ir 
nacionaliniu lygmenimis ir yra paminėta 
2019 m. liepos 15 d. ES Komisijos 
metinėje konkurencijos politikos 
ataskaitoje ir jos tarnybų darbiniame 
dokumente;

Or. en

Pakeitimas 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi pagal būsimą BŽŪP 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
smulkiesiems ir šeimų ūkiams ir drauge 
užtikrinama, kad būtų taikomi darnaus 
ūkininkavimo metodai; kadangi šiuos 
tikslus galima pasiekti tik laikantis 
nuoseklaus požiūrio visų sričių ES 
politikoje, įskaitant konkurencijos 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 19
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi ūkininkų 
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bendradarbiavimas atlieka esminį 
vaidmenį stiprinant jų poziciją maisto 
tiekimo grandinėje, padeda siekti BŽŪP 
tikslų ir gali padėti ūkininkams patenkinti 
didėjančius visuomenės poreikius; 

Or. en

Pakeitimas 20
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas 2017 m. lapkričio 14 
d. byloje „Endives“ nusprendė, kad 
veiksmams, kurie yra sutarimai dėl kainų, 
pateikimo rinkai kiekių ar keitimosi 
strategine informacija, gali būti 
netaikomas SESV 101 straipsnio 1 dalyje 
numatytas susitarimų, sprendimų ir 
suderintų veiksmų draudimas, jei dėl jų 
buvo susitarta tarp valstybės narės 
pripažintos tos pačios gamintojų 
organizacijos ar tos pačios gamintojų 
organizacijų asociacijos narių ir jei jie 
griežtai būtini siekiant atitinkamoms 
organizacijoms laikantis Sąjungos teisės 
aktų patikėto tikslo ar tikslų;

Or. en

Pakeitimas 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi dėl nenumatomų 
gaivalinių nelaimių ir įvykių žemės ūkio 
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produktų rinka gali tapti dar nepastovesnė 
ir joje gali kilti krizė; šiuo klausimu 
pažymi, kad svarbu turėti prieigą prie 
išskirtinių priemonių, kuriomis siekiama 
išsaugoti rinkos stabilumą; 

Or. en

Pakeitimas 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi 2019 m. balandžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo 
grandinėje yra svarbus žingsnis siekiant 
vėl užtikrinti derybinės galios pusiausvyrą 
maisto tiekimo grandinėje ir geresnį jos 
veikimą;

Or. en

Pakeitimas 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi ES ūkininkų 
konkurencingumas labai priklauso nuo 
tinkamo ir sąžiningo vidaus rinkos 
veikimo ir aiškios valstybės pagalbos ir 
konkurencijos politikos taisyklių 
interpretacijos ir vykdymo užtikrinimo 
visų žemės ūkio maisto produktų 
grandinės veiklos vykdytojų atžvilgiu; 

Or. en
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Pakeitimas 24
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
A f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Af. kadangi skaitmeninės 
technologijos gali padėti Europos 
ūkininkams tiekti saugų, darniai 
pagamintą ir kokybišką maistą ir padėti 
sumažinti žemės ūkio poveikį aplinkai, 
pagerinti ūkininkų darbo sąlygas ir 
padidinti kaimo patrauklumą, visų pirmą 
jaunesnėms kartoms; kadangi privatusis 
sektorius turi mažiau paskatų investuoti į 
plačiajuosčio ryšio diegimą šiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje; 
pažymi, kad tyrime buvo pabrėžta, jog 
šiuose sektoriuose nepripažintų gamintojų 
organizacijų (gamintojų organizacijų 
asociacijų) yra iš viso penkis kartus 
daugiau nei oficialiai pripažintų; šiuo 
klausimu ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie gamintojų 
organizacijų pripažinimo pagal BRO 
reglamentą teikiamą naudą;
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Or. en

Pakeitimas 26
Ivo Hristov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje; 
susirūpinęs atkreipia dėmesį į išvadą, kad 
vyriausybės ir sektorinių organizacijų 
paramos nebuvimas vis dar atlieka svarbu 
vaidmenį steigiant gamintojų 
organizacijas ir gamintojų organizacijų 
asociacijas; pažymi, kad ši tendencija 
pastebimesnė „naujesnėse“ valstybėse 
narėse, kurios prie ES prisijungė 2004 m. 
ir vėliau;

Or. en

Pakeitimas 27
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje; ragina 
įsteigti daugiau gamintojų organizacijų 
galvijienos sektoriuje, nes tai būtų 
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priemonė ūkininkams veiksmingai derėtis 
dėl kainų ir šalinti galios disbalansą tarp 
ūkininkų ir gamyklų;

Or. en

Pakeitimas 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje; 
pažymi, kad, nepaisant šių daug žadančių 
rezultatų, gamintojams vis dar sunku 
užsitikrinti pakankamai pajamų;

Or. fr

Pakeitimas 29
Daniel Buda

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje; 
apgailestauja, kad gamintojų grupių 
būrimosi į organizacijas mastas valstybėse 
narėse nevienodas;
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Or. ro

Pakeitimas 30
Carmen Avram

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto tiekimo grandinėje 
ir padedant siekti SESV 39 straipsnyje 
nustatytų BŽŪP tikslų;

Or. en

Pakeitimas 31
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

1. palankiai vertina Europos 
Komisijos užsakytą 2018 m. tyrimą dėl 
gamintojų organizacijų ir jų vykdomos 
veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir 
pasėlių sektoriuose, kuriame dar kartą 
patvirtinama šių organizacijų ir jų 
asociacijų svarba stiprinant pirminių 
gamintojų padėtį maisto grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 32
Daniel Buda
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kartoja, kad BŽŪP paramos 
tikslas, be kita ko, yra užtikrinti ūkių 
stabilumą ir skatinti ūkininkus gaminti 
kokybišką maistą prieinamomis kainomis; 
reiškia susirūpinimą dėl vis didėjančio 
atotrūkio tarp gamybos ir pardavimo 
kainų maisto sektoriuje; ragina Europos 
Komisiją nustatyti ir įgyvendinti 
veiksmingas rinkos priemones, kuriomis 
būtų sumažintas šis atotrūkis, ir 
subalansuotai bei tvariai susieti tas 
kainas; 

Or. ro

Pakeitimas 33
Carmen Avram

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. prašo Europos Komisijos sutelkti 
dėmesį į sąžiningos prekybos sąlygų 
visiems dalyviams kūrimą remiant 
inovacijas ES, pasirenkant vertės kūrimą 
ir kokybę vartotojams ir parengti išsamią 
poreikio pritaikyti ES konkurencijos 
politiką prie naujausių rinkos pokyčių 
vartotojų mažmeninių paslaugų srityje, 
įskaitant koncentraciją ir piktnaudžiavimo 
praktiką, analizę; 

Or. en

Pakeitimas 34
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Europos Komisiją 
konkrečiai atsižvelgti į tai, kad, kaip 
pareiškė Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas, BŽŪP tikslai yra viršesni už 
konkurencijos politikos tikslus, ir 
lanksčiau, aiškiau ir labiau nuspėjamai 
taikyti konkurencijos taisykles 
gamintojams ir gamintojų 
organizacijoms;

Or. es

Pakeitimas 35
Ivo Hristov

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad 2018 m. buvo 
užregistruotas labai spartus ligų, tokių 
kaip afrikinis kiaulių maras, plitimas ir 
tai turėjo rimtų padarinių pramonei ir vis 
dar kelia riziką užimtumui; pažymi, kad 
dėl ekstremalių oro sąlygų 2018 m. labai 
nukentėjo derlius, todėl gamintojai patyrė 
dar didesnį spaudimą;

Or. en

Pakeitimas 36
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. taip pat palankiai vertina neseniai 
Europos Komisijos prašymu atliktą tyrimą 
„Geriausios gamintojų organizacijų 
steigimo, jų veiklos vykdymo ir rėmimo 
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priemonės“, kuriame pripažįstamas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų indėlis į jų narių 
ekonominį, techninį ir socialinį vystymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi dėl piktnaudžiavimo ir 
stiprėjančios konsolidavimo tendencijos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
žaliavų ir mažmeninės prekybos 
sektoriuose gali būti iškraipoma 
konkurencija ir inovacijos ir dėl to 
tiesiogiai ir netiesiogiai kenkiama 
gamintojams ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Europos 
Sąjungos žemės ūkio tarpšakinių 
organizacijų tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 39
Ivo Hristov

Nuomonės projektas
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1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. reiškia labai didelį susirūpinimą 
dėl nuolat mažėjančių į ES importuojamo 
medaus kainų, kurios, palyginti su 2015 
m., 2018 m. sumažėjo beveik 14 proc.;

Or. en

Pakeitimas 40
Ivo Hristov

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
ES ir Kinijos Liaudies Respublika 
nusprendė paspartinti susitarimo dėl 
geografinėmis nuorodomis pažymėtų 
produktų savitarpio 
pripažinimo sudarymą, jis buvo sudarytas 
2019 m.; 

Or. en

Pakeitimas 41
Ivo Hristov

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. labai palankiai vertina tai, kad vis 
dažniau teikiamos paraiškos dėl saugoma 
kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir saugoma 
geografine nuoroda (SGN) pažymėtų 
produktų registracijos: 2016 m. jų buvo 
17, 2017 m. šis skaičius padidėjo iki 36, o 
2018 m. – iki 80; taip pat džiaugiasi, kad 
šiais modeliais domisi trečiosios valstybės;
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Or. en

Pakeitimas 42
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 
1308/20131nuostatas dėl gamintojų 
asociacijų ir tarpšakinių organizacijų 
(ypač kiek tai susiję su konkurencijos 
politika) ir įtvirtinti pažangą, padarytą 
Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932(reglamentas „Omnibus“), 
papildytą 2017 m. lapkričio 14 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu 
(byla „Endives“)3, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

2. mano, kad, siekiant užtikrinti 
didesnį teisinį tikrumą ir gerinti ūkininkų 
padėtį maisto tiekimo grandinėje, būtina 
užtikrinti, kad pažanga, padaryta 
Reglamentu (ES) Nr. 2017/23932 
(reglamentas „Omnibus“), patvirtinusi, 
kad bendroji pripažintų gamintojų 
organizacijų ir jų asociacijų vykdoma 
veikla yra būtina siekiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
nustatytų BŽŪP tikslų, kai ta veikla iš 
tiesų vykdoma ir prisideda prie ūkininkų 
konkurencingumo didinimo, ir kad dėl to 
tokiai veiklai kaip gamybos planavimas ir 
derybos dėl sutarčių turi būti netaikomas 
SESV 101 straipsnis, geriau derėtų su 
numanomos išimties konkurencijos teisės 
atžvilgiu, susijusios su pagal europinę 
teisę gamintojų organizacijoms 
pavestomis užduotimis, kaip pripažinta 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu (byla 
„Endives“)3, pripažinimu;

_________________ _________________
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

Or. fr
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Pakeitimas 43
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131nuostatas 
dėl gamintojų asociacijų ir tarpšakinių 
organizacijų (ypač kiek tai susiję su 
konkurencijos politika) ir įtvirtinti pažangą, 
padarytą Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932(reglamentas „Omnibus“), 
papildytą 2017 m. lapkričio 14 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu 
(byla „Endives“)3, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 nuostatas 
dėl gamintojų organizacijų ir jų asociacijų 
bei tarpšakinių organizacijų (ypač kiek tai 
susiję su konkurencijos politika, 
pripažinimo kriterijais ir veikla) ir 
įtvirtinti pažangą, padarytą 
Reglamentu (ES) Nr. 2017/23932 
(reglamentas „Omnibus“), kartu 
atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą (byla „Endives“)3, ir prašo 
Komisijos pateikti rekomendacinių 
dokumentų, kaip prireikus aiškinti ES 
teisės nuostatas, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

_________________ _________________
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671. 1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

Or. en

Pakeitimas 44
Daniel Buda

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131nuostatas 

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 nuostatas 
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dėl gamintojų asociacijų ir tarpšakinių 
organizacijų (ypač kiek tai susiję su 
konkurencijos politika) ir įtvirtinti pažangą, 
padarytą Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932(reglamentas „Omnibus“), 
papildytą 2017 m. lapkričio 14 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu 
(byla „Endives“)3, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

dėl gamintojų asociacijų ir tarpšakinių 
organizacijų (ypač kiek tai susiję su 
konkurencijos politika) ir įtvirtinti pažangą, 
padarytą Reglamentu (ES) Nr. 2017/23932 
(reglamentas „Omnibus“), kartu 
atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą (byla „Endives“)3, taip 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą ir 
gerinant ūkininkų padėtį maisto tiekimo 
grandinėje; pabrėžia, kad reikia 
įgyvendinti rinkos priemones, kuriomis 
būtų nuolat išlaikoma sąsaja tarp 
supirkimo iš ūkių ir galutinių pardavimo 
kainų;

_________________ _________________
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671. 1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

Or. ro

Pakeitimas 45
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131nuostatas 
dėl gamintojų asociacijų ir tarpšakinių 
organizacijų (ypač kiek tai susiję su 
konkurencijos politika) ir įtvirtinti pažangą, 
padarytą Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932(reglamentas „Omnibus“), 
papildytą 2017 m. lapkričio 14 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu 
(byla „Endives“)3, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 nuostatas 
dėl gamintojų organizacijų ir jų asociacijų 
bei tarpšakinių organizacijų (ypač kiek tai 
susiję su konkurencijos politika) ir įtvirtinti 
pažangą, padarytą 
Reglamentu (ES) Nr. 2017/23932 
(reglamentas „Omnibus“), kartu 
atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą (byla „Endives“)3, taip 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą ir 
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gerinant ūkininkų padėtį maisto tiekimo 
grandinėje;

_________________ _________________
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671. 1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de l’Autorité 
de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir 
kt.

Or. en

Pakeitimas 46
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina patikslinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131nuostatas 
dėl gamintojų asociacijų ir tarpšakinių 
organizacijų (ypač kiek tai susiję su 
konkurencijos politika) ir įtvirtinti 
pažangą, padarytą Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932(reglamentas „Omnibus“), 
papildytą 2017 m. lapkričio 14 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu 
(byla „Endives“)3, taip užtikrinant didesnį 
teisinį tikrumą ir gerinant ūkininkų padėtį 
maisto tiekimo grandinėje;

2. mano, kad ateityje vykdant BŽŪP 
reformą būtina patikslinti ir sustiprinti 
Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 nuostatas 
dėl gamintojų organizacijų ir jų asociacijų 
bei tarpšakinių organizacijų (ypač kiek tai 
susiję su konkurencijos politika) ir viršyti 
pažangą, padarytą Reglamentu (ES) Nr. 
2017/23932 (reglamentas „Omnibus“), taip 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą ir 
gerinant ūkininkų padėtį maisto tiekimo 
grandinėje;

_________________ _________________
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671. 1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
3 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, President de 
l’Autorité de la concurrence v Association 
des producteurs vendeurs d’endives 
(APVE) ir kt.

Or. fr
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Pakeitimas 47
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina tyrimą „Geriausi 
gamintojų organizacijų steigimo, veiklos 
vykdymo ir paramos būdai“, kuriame 
pripažįstama ypatinga gamintojų 
organizacijų ir gamintojų organizacijų 
asociacijų svarba teikiant ekonominę, 
techninę ar socialinę naudą jų nariams ir 
netiesioginis naudingas poveikis prie jų 
prisijungiantiems ūkininkams 
(konkurencinio palyginimo poveikis), taip 
pat teigiamas išorinis poveikis kitiems 
maisto tiekimo grandinės veiklos 
vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 48
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Reglamento (ES) Nr. 
1308/2013 nuostatas, pagal kurias 
leidžiama pradėti taikyti sūrių, kumpių ir 
vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės 
vietos nuoroda (SKVN) arba saugoma 
geografinė nuoroda (SGN), pasiūlos 
valdymo priemones (150, 167 ir 172 
straipsniai), taikyti visiems produktams, 
kuriems suteikta SKVN arba SGN, 
siekiant užtikrinti didesnį pajėgumą 
pritaikyti pasiūlą prie paklausos;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Reglamento (ES) Nr. 
1308/2013 (Vieno bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) 
nuostatų, pagal kurias saugoma kilmės 
vietos nuoroda (SKVN) ir saugoma 
geografine nuoroda (SGN) pažymėtiems 
produktams ribotą laikotarpį leidžiama 
taikyti tiekimo kontrolės taisykles, taikymo 
sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų kitus 
kokybės ženklu pažymėtus produktus 
siekiant užtikrinti didesnę pasiūlos ir 
paklausos pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 50
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. kadangi Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas 2017 m. lapkričio 14 
d. sprendime byloje „Endives“ patvirtino 
BŽŪP viršenybę konkurencijos taisyklių 
atžvilgiu ir kadangi BŽŪP nustatyti 
organizacijų uždaviniai ir tikslai 
neišvengiamai nepatenka į konkurencijos 
taisyklių, ypač į SESV 101 straipsnio, 
taikymo sritį;

Or. fr

Pakeitimas 51
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Anne Sander

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. prašo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 210 straipsnį numatyti 
aiškią automatinę nuo SESV 101 
straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą, 
taikomą remiantis būtinumo ir 
proporcingumo principais, pagal kurią 
tarpšakinėms žemės ūkio organizacijoms 
būtų leidžiama įgyvendinti Reglamentu 
(ES) Nr. 1308/2013 joms patikėtus 
uždavinius prisidėti prie SESV 39 
straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo;

Or. fr

Pakeitimas 52
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad siekiant pasinaudoti 
masto ekonomijos teikiama nauda reikia, 
kad gamintojų organizacijų dydis būtų 
tinkamas, todėl palankiai vertina 
gamintojų organizacijų tarpusavio 
konsolidavimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2c. ragina Europos Komisiją 
konkrečiai atsižvelgti į tai, kad, kaip 
pareiškė Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas, BŽŪP tikslai yra viršesni už 
konkurencijos politikos tikslus, ir 
lanksčiau, aiškiau ir labiau nuspėjamai 
taikyti konkurencijos taisykles 
gamintojams ir gamintojų 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 54
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
esant dideliam rinkos disbalansui būtų 
greitai pradėtos taikyti Vieno BRO 
reglamento 222 straipsnio nuostatos;

Or. fr

Pakeitimas 55
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina Komisiją netaikyti valstybės 
pagalbos nuostatų specialioms mokesčių 
priemonėms žemės ūkio sektoriuje, kurių 
imasi valstybės narės, siekdamos 
paskatinti ūkininkus savanoriškai taupyti 
lėšas atsargumo sumetimais, kad būtų 
galima geriau įveikti padidėjusią su 
klimatu ir sveikata susijusią riziką, taip 
pat ekonomikos krizes;

Or. fr
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Pakeitimas 56
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina Europos Komisiją tikrinti 
valstybių narių teisės aktus dėl gamintojų 
organizacijų ir gamintojų organizacijų 
asociacijų pripažinimo, kuriais turi būti 
pašalintos pripažinimo kliūtys ir drauge 
siekiama sumažinti oportunistinio elgesio 
(kai nevykdoma reali ekonominė veikla) 
pavojų; 

Or. en

Pakeitimas 57
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. ragina Europos Sąjungos 
institucijas taikyti žemės ūkio 
kooperatyvams ir kitų tipų gamintojų 
organizacijoms tam tikras reikalingas ir 
aiškias nuo konkurencijos teisės nukrypti 
leidžiančias nuostatas, kad jie galėtų tesėti 
pažadą užtikrinti didesnes ūkininkų 
pajamas ir užsitikrintų didesnę vertės 
grandinės dalį;

Or. en

Pakeitimas 58
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. teigia, kad būtina užtikrinti 
daugiau su konkurencijos taisyklių 
taikymu susijusio aiškumo gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms pateikiant tinkamas 
rekomendacijas, pagal kurias būtų galima 
išskirti konkrečias rinkos dalių apsaugos 
taisykles, pagal kurias taikomos 
konkurencijos taisyklių išimtys ar nuo jų 
nukrypti leidžiančios nuostatos. 
Atsižvelgiant į tai, Komisijos jau 
paskelbtos rekomendacijos, skirtos 
alyvuogių aliejaus, lauko augalų ir 
jautienos bei veršienos sektoriams, turėtų 
būti taikomos ir kitiems sektoriams, 
išplėtus jų taikymo sritį ir užtikrinus, kad 
jos būtų aiškesnės ir veiksmingesnės;

Or. en

Pakeitimas 59
Carmen Avram

Nuomonės projektas
2 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2g. teigia, kad Europos Komisija, kaip 
Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių 
vykdymą užtikrinanti institucija, ir 
nacionalinės konkurencijos institucijos 
turėtų atlaidžiau taikyti SESV 101 
straipsnį gamintojų organizacijų, jų 
asociacijų, žemės ūkio kooperatyvų ir 
gamintojų konsorciumų sudaromiems 
susitarimams, taikomai praktikai ir 
vykdomam koordinavimui, visų pirma 
atsižvelgiant į pagrindinį tikslą užtikrinti 
pasiūlos koncentraciją pagal SESV 39 
straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę ir kaip ji 
veikia; pažymi, kad ši direktyva yra 
pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti 
ūkininkų apsaugą ir šalinti galios 
disbalansą ES maisto tiekimo grandinėje, 
todėl ji turi būti toliau stiprinama siekiant 
neatsilikti nuo nesąžiningos prekybos 
praktikos raidos ateityje;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 61
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę; primena, 
kad tai yra minimalaus suderinimo 
direktyva ir kad dėl to valstybės narės į 
sąrašą gali įtraukti daugiau 
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nesąžiningomis laikomų praktikų arba 
nustatyti aukštesnius standartus; ragina 
valstybes nares įtraukti perpardavimą 
sąmoningai patiriant nuostolių į 
nesąžiningos prekybos praktikos sąrašą;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 62
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę, tačiau 
primena, kad dėl nesąžiningos prekybos 
praktikos panaikinimo, nors tai yra 
svarbus žingsnis į priekį, savaime nebus 
panaikinta pagrindinė priežastis, 
nulemianti derybinės galios disbalansą 
grandinėje;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en
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Pakeitimas 63
Daniel Buda

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę; pabrėžia, 
kad įgyvendinus direktyvą bus 
panaikintas disbalansas, galintis atsirasti 
tarp veiklos vykdytojų, nepriklausomai 
nuo jų dydžio, ir bus sudarytos vienodos 
konkurencijos sąlygos;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų 
kitoms taikomos nesąžiningos prekybos 
praktikos žemės ūkio ir maisto tiekimo 
grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. ro

Pakeitimas 64
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
priėmimą ir ragina Komisiją atidžiai 
stebėti, kaip ji perkeliama į nacionalinę 
teisę;

3. mano, kad Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje4 
priėmimas yra labai svarbus žingsnis 
siekiant skatinti pusiausvirus įvairių 
maisto tiekimo grandinės dalyvių 
santykius ir gerinti pirminės gamybos 
sektoriaus padėtį ir ragina Komisiją 
atidžiai stebėti, kaip ji perkeliama į 
nacionalinę teisę;
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_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų 
kitoms taikomos nesąžiningos prekybos 
praktikos žemės ūkio ir maisto tiekimo 
grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. fr

Pakeitimas 65
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
priėmimą; ragina valstybes nares 
nedelsiant perkelti direktyvą į nacionalinę 
teisę ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, 
kaip ji įgyvendinama;  primena, kad 
direktyvoje yra peržiūros, kuri turi būti 
atlikta po ketverių metų, nuostata;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4 žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
priėmimą; ragina Komisiją atidžiai stebėti, 
kaip ji įgyvendinama, ir skatinti valstybes 
nares keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų 
kitoms taikomos nesąžiningos prekybos 
praktikos žemės ūkio ir maisto tiekimo 
grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos žemės 
ūkio ir maisto tiekimo4 grandinėje 
priėmimą ir ragina Komisiją atidžiai 
stebėti, kaip ji perkeliama į nacionalinę 
teisę, ir apie tai informuoti Parlamentą;

_________________ _________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. fr

Pakeitimas 68
Carmen Avram
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos4žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip ji 
perkeliama į nacionalinę teisę;

3. palankiai vertina Direktyvos dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje priėmimą 
ir ragina Komisiją atidžiai stebėti pažangą, 
daromą ją perkeliant į nacionalinę teisę ir 
tinkamai įgyvendinant;

_________________
4 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje 
(OL L 111, 2019 4 25, p. 59).

Or. en

Pakeitimas 69
Carmen Avram

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina Reglamento (ES) 
Nr. 2017/2393 (reglamentas „Omnibus“) 
6 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatas, 
kuriomis, pvz., siekiama padėti valstybėms 
narėms spręsti su žemės ūkio maisto 
produktais susijusias dvigubų standartų 
problemas; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę priimti Europos lygmeniu 
taikomą reglamentą, kuriuo būtų 
nustatytas visų Europos rinkoje 
parduodamų produktų registras, tokiu 
būdu suteikiant tuo pačiu pavadinimu ir 
tokioje pačioje pakuotėje parduodamiems 
produktams unikalų charakterį;  mano, 
kad registras turėtų būti pildomas 
ekonominės veiklos vykdytojui, pirmą 
kartą pateikiančiam produktą ES rinkai, 
teikiant savideklaraciją, kurioje, maisto 
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atveju, turėtų būti nurodoma produkto 
etiketėje pagal Reglamentą (ES) Nr. 
1169/2011 pateikta informacija;  ši 
priemonė taip pat turėtų būti taikoma 
trečiųjų valstybių produktams, 
parduodamiems bendrojoje rinkoje; tokiu 
būdu Europos vartotojai nuolat turės 
sparčią prieigą prie duomenų bazės, 
kurioje bus nurodytos produkto, kurį jie 
nori įsigyti, savybės, užtikrinant, kad 
priimdami sprendimą dėl pirkimo jie 
turėtų visą informaciją ir kad 
konkurencijai nedarytų įtakos dvigubais 
standartais paremta prekybos praktika;

Or. ro

Pakeitimas 70
Carmen Avram

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad, į Europos rinką 
patenkant produktams iš trečiųjų 
valstybių, kurie neatitinka tokių pat 
socialinių, sveikatos, darbo ir aplinkos 
standartų, Europos gamintojai patiria 
nesąžiningą konkurenciją; todėl ragina 
apsaugoti pažeidžiamus sektorius ir 
sistemingai taikyti abipusiškumo ir 
atitikties principus žemės ūkio 
produktams tiek per būsimas, tiek per 
vykstančias derybas, įskaitant 
MERCOSUR; ragina Komisiją įvertinti 
prekybos susitarimo su MERCOSUR 
poveikį visiems pažeidžiamiems ES žemės 
ūkio sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 71
Irène Tolleret
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. vis dėlto apgailestauja, kad 
Direktyvos dėl nesąžiningos praktikos 
maisto tiekimo grandinėje taikymo sritis 
neapima visų tiekėjų – neįtraukiami tie, 
kurie nėra MVĮ, ir kad nuostolingas 
pardavimas nėra įtrauktas į Europos 
lygmeniu draudžiamos praktikos veiksmų 
sąrašą;

Or. fr

Pakeitimas 72
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad dėl dabartinio 
gamybos modelio sparčiai didėja maisto 
tiekimo grandinės koncentracijos lygis 
žemės ūkio sektoriuje ir tvirtėja 
pramoninio maisto ir ūkininkavimo 
modelis, todėl kyla visuomenės 
susirūpinimas ir kenkiama aplinkos 
tvarumui; 

Or. en

Pakeitimas 73
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad Direktyva dėl 
nesąžiningos prekybos praktikos žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinėje yra 
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palankiai vertintinas pirmasis žingsnis 
siekiant užtikrinti sąžiningas sąlygas 
veiklos vykdytojams grandinėje; 

Or. en

Pakeitimas 74
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina stiprinti tarpšakinių 
organizacijų vaidmenį siekiant skatinti 
labiau pusiausvirus santykius maisto 
tiekimo grandinėje ir pritaria tam, kad 
vertės pasidalijimo sąlyga būtų taikoma 
ne tik pirmajam pirkėjui, bet ir visiems 
veiklos vykdytojams, kaip numatyta 2019 
m. balandžio mėn. Parlamento Žemės 
ūkio komiteto priimtame pranešimo dėl 
naujo bendro žemės ūkio produktų rinkos 
organizavimo vykdant kitą BŽŪP reformą 
projekte;

Or. fr

Pakeitimas 75
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. palankiai vertina sėkmingą 
pasiūlos valdymo priemonių, kurios buvo 
nustatytos gamintojų organizacijų, 
tarpšakinių organizacijų arba veiklos 
vykdytojų grupių, numatytų Reglamente 
(ES) Nr. 1151/2012, prašymu po 2013 m. 
BŽŪP reformos, taikymą kokybiškam 
sūriui ir kumpiui ir ragina suteikti 
galimybių taikyti tokią priemonę visiems 
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produktams, kuriems suteikta kilmės 
vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, 
atsižvelgiant į 2019 m. balandžio mėn. 
priimtą Žemės ūkio komiteto pranešimo 
dėl naujo bendro žemės ūkio produktų 
rinkos organizavimo projektą;

Or. fr

Pakeitimas 76
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui;

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui; atsižvelgdamas į 
tai, mano, kad sparti platinimo sektoriaus 
koncentracija nacionaliniu lygmeniu ir 
stambiųjų platintojų aljansų plėtra 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis gali 
kelti nuogąstavimų dėl galimo strateginio 
derinimo, konkurencijos mažėjimo ir 
investicijoms bei inovacijoms maisto 
tiekimo grandinėje skiriamos finansinės 
dalies mažinimo;

Or. fr

Pakeitimas 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 

4. pripažįsta, jog gali būti, kad 
prekybos susivienijimai atlieka tam tik 
tikrą vaidmenį siekiant ekonominio 
veiksmingumo žemės ūkio ir maisto 
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ekonominiam veikimui; tiekimo grandinėje,  tačiau pabrėžia, kad 
dėl to, jog šiuo metu trūksta informacijos, 
negalima įvertinti tokių prekybos 
susivienijimų ekonominio poveikio 
tiekimo grandinės veikimui; ragina 
Komisiją išsamiai išanalizuoti, koks yra 
prekybos susivienijimų mastas ir poveikis 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui;

Or. en

Pakeitimas 78
Daniel Buda

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui;

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui ir ypač jų galimą 
poveikį gamintojams;

Or. ro

Pakeitimas 79
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui;

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui, visų pirma 
ūkininkams, gyvulių augintojams ir MVĮ;

Or. es
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Pakeitimas 80
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją išsamiai 
išanalizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui;

4. ragina Komisiją toliau išsamiai 
analizuoti, koks yra prekybos 
susivienijimų mastas ir poveikis žemės 
ūkio ir maisto tiekimo grandinės 
ekonominiam veikimui, visų pirma 
atsižvelgiant į poveikį smulkiesiems 
tiekėjams;

Or. en

Pakeitimas 81
Carmen Avram

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad konkurencijos 
politikos tikslas yra vartotojų gerovė, o 
vartotojų gerovė yra susijusi su 
inovacijomis, kokybe, įvairove ir kaina. 
Vis dėlto atrodo, jog užtikrinant, kad būtų 
vykdoma konkurencijos teisė, pagrindinis 
dėmesys skiriamas tik kainoms ir 
nesugebama spręsti klausimų, susijusių 
su naujaisiais tarpininkais (interneto ir ne 
interneto platformomis) ir dvejopu jų 
vaidmeniu bei jų praktikos poveikiu 
inovacijoms, kokybei ir įvairovei; iš tiesų, 
kiti sektoriai, tokie kaip mažmeninės 
prekybos maisto produktais sektorius (ne 
interneto prekybos centrų platformos), 
kuriuose, regis, dominuojančios padėties 
reiškinio nėra, daug metų visiškai 
nebaudžiami gyvena dvejopo vaidmens 
konflikto sąlygomis ir taiko kitą panašią 
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praktiką; ragina Komisiją iš naujo 
įvertinti konkurencijos politiką ir nustatyti 
dabartines spragas;

Or. en

Pakeitimas 82
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. reiškia susirūpinimą dėl 
netoleruotino spaudimo mažinti 
supirkimo kainas, kylančio dėl pernelyg 
didelės perdirbėjų ar pirkėjų galios žemės 
ūkio tiekimo grandinių galutinėse 
grandyse; ragina Komisiją persvarstyti 
savo požiūrį, taikomą vertinant 
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi 
rinkoje, siekiant įtraukti atvejus, kai 
daromas netoleruotinas spaudimas 
mažinti supirkimo kainas, neatsižvelgiant 
į tai, ar dėl to padidėja vartotojų kainos; 
mano, kad platesni vartotojų interesai 
apima paramą, kuria siekiama užtikrinti 
teisingas pajamas ūkininkams užtikrinant 
jiems teisingą vertės dalį visoje maisto 
tiekimo grandinėje, siekiant užtikrinti, 
kad žemės ūkio sektorius būtų tvarus tiek 
ekonominiu, tiek aplinkos atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 83
Irène Tolleret

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina suteikti daugiau aiškumo 
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dėl konkurencijos taisyklių taikymo 
gamintojų organizacijoms ir gamintojų 
organizacijų asociacijoms, pateikiant 
atitinkamas gaires dėl leidžiamų išimčių ir 
nukrypti leidžiančių nuostatų, susijusių su 
konkurencijos taisyklėms, ir šiuo 
klausimu ragina Komisiją ir kitiems 
sektoriams parengti tokias gaires, kokios 
paskelbtos dėl alyvuogių aliejaus, pasėlių 
ir galvijienos;

Or. fr

Pakeitimas 84
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad pasiūlos elastingumo 
atžvilgiu ūkininkavimo negalima palyginti 
su jokia kita veikla dėl jo pobūdžio ir ilgų 
gamybos ciklų, todėl ūkininkavimo 
sektoriuje remtis rinkos logika negalima 
tokiu pat būdu kaip kituose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. prašo Komisijos užtikrinti, kad 
vyktų žemės ūkio maisto produktų tiekimo 
grandinės veikimo klausimams skirtas 
dialogas su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, ir pritaikyti 
ES konkurencijos politiką atsižvelgiant į 
naujausius prekybos aplinkos pokyčius; 
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Or. en

Pakeitimas 86
Ruža Tomašić

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu stiprinti visą 
žemės ūkio maisto produktų grandinę 
„nuo lauko iki stalo“, ypač gyvūnų ir 
produktų importo iš trečiųjų šalių 
kontrolę; 

Or. hr

Pakeitimas 87
Carmen Avram

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. palankiai vertina tai, kad 
paskelbtas 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/1150 dėl verslo klientams 
teikiamų internetinių tarpininkavimo 
paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo 
didinimo, ir tai, kad Europos Komisija 
pradėjo oficialių antimonopolinį tyrimą 
siekiant įvertinti, ar tai, kad bendrovė 
„Amazon“ naudojo jos daugialypėje 
platformoje prekiaujančių nepriklausomų 
mažmeninės prekybos subjektų 
neskelbtinus duomenis, yra ES 
konkurencijos taisyklių pažeidimas; 
pažymi, kad „Amazon“, kaip platformos, 
vaidmuo yra dvejopas: i) ji parduoda 
produktus savo svetainėje kaip 
mažmeninės prekybos subjektas ir, ii), 
suteikia daugialypę platformą, kurioje 
nepriklausomi pardavėjai gali parduoti 
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produktus tiesiogiai vartotojams; 
pabrėžia, kad šis numanomo 
piktnaudžiavimo dvejopu vaidmeniu 
pavyzdys yra gerai žinomas visiems 
tiekėjams, įskaitant ir žemės ūkio maisto 
produktų tiekėjus, kurie turi reikalų su 
Europos prekybos centrų platformomis, 
tačiau ne interneto prekybos centrų atveju 
padėtis dar blogesnė, nes jie kontroliuoja 
ir savo, ir trečiųjų šalių prekių ženklų 
kainas;  pabrėžia, kad dėl vertikalios 
integracijos ir diferencijuoto 
(diskriminacinio) požiūrio ne interneto 
prekybos centrų pasaulyje gali būti 
iškraipoma konkurencija rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 88
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, jog tariantis dėl kainų 
gamintojų ir mažmeninės prekybos 
subjektų (perdirbėjų) sudaromose 
sutartyse turi būti visapusiškai 
atsižvelgiama į gamybos sąnaudas ir 
užtikrinamas teisingas atlyginimas 
ūkininkams; pabrėžia, kad, siekiant 
prisidėti prie teisingesnio kainų pokyčių 
poveikio galutinei kainai visoje vertės 
grandinėje, būtinas didesnis rinkos 
skaidrumas; ragina Komisiją patobulinti 
Rinkos observatorijos duomenis apie 
apimtis, kainas ir maržas, visų pirma 
ekologinio ūkininkavimo sektoriuje; 
ragina Komisiją parengti gamybos 
sąnaudų ir maržų rodiklius, kurie 
sutartyse atliktų orientyrų, kuriais 
remiantis galima geriau atsižvelgti į 
gamybos sąnaudas ir atlyginimus, 
funkciją; prašo Komisijos užtikrinti, kad 
būtų parengtos aiškios vertės pasidalijimo 
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tiekimo grandinėje gairės, kad kainų 
pokyčių poveikio galutinei kainai mastas 
būtų teisingas ir vartotojų, ir gamintojų 
atžvilgiu; 

Or. en

Pakeitimas 89
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad maistas neturėtų būti 
laikomas preke, kurios vertė dažniausiai 
nustatoma spekuliuojant rinkos kainomis;

Or. en

Pakeitimas 90
Carmen Avram

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją skirti tiek 
ypatingo dėmesio šiam dvejopam 
vaidmeniui ne interneto pasaulyje 
(prekybos centrų platformoms), kiek ji jo 
skyrė internetiniam pasauliui, nes ne 
interneto prekybos centrų dominuojanti 
padėtis kelia susirūpinimą dėl to, kad jie 
gali imtis veiksmų, naudingų jų pačių, 
tačiau nebūtinai jų klientų interesams; 
visų pirma, dėl prekybos centrų 
dominuojančios padėties galėtų būti 
padaryta tyčinė žala prekės ženklo vertei, 
apribotas produktų pasirinkimas, 
pakenkta jų pačių prekių ženklų kokybei, 
apribota galimybė palyginti kainas, 
ribojamos inovacijos ir sudaromos sąlygos 
manipuliuoti kainomis siekiant iškreipti 
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tam tikrų kategorijų kainų struktūrą savo 
naudai; pabrėžia, kad Komisija ir 
konkurencijos institucijos turi atlikti 
esminį vaidmenį užtikrinant, kad tokia 
padėtis nesusidarytų; pažymi, kad 
pastaraisiais metais ekonomistai nuolat 
atkreipia dėmesį į tai, jog yra rizikos riba 
ar lūžio taškas, kuriuos pasiekus ne 
interneto prekybos centrų nuosavų prekių 
ženklų rinkos dalies tam tikroje produktų 
kategorijoje poveikis, kuris šiuo metu yra 
teigiamas, gali tapti neigiamu ES žemės 
ūkio maisto produktų pramonės sistemos 
konkurencingumui, vartotojams ir 
apskritai visai visuomenei; 

Or. en

Pakeitimas 91
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad maisto tiekimo 
grandinės globalizacija nenaudinga 
pirminiams gamintojams; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dėl prekybos susitarimų, 
tokių kaip ES ir MERCOSUR prekybos 
susitarimas, bus dar labiau pakenkta ES 
žemės ūkio sektoriui ir jis patirs 
konkurenciją, kuri paprastai neatitinka 
ES socialinių, aplinkos apsaugos ir 
gyvūnų gerovės standartų ir kuri turės 
rimtų padarinių vienodoms sąlygoms ES 
gamintojų atžvilgiu, ji taip pat kelia 
vartotojų susirūpinimą visoje ES; 

Or. en

Pakeitimas 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Nuomonės projektas
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5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą; 
pakartoja savo nuomonę, kad Komisija 
turėtų parengti bendras gaires, skirtas 
paaiškinti, kokiomis sąlygomis privatusis 
sektorius gali susiburti, kad susitartų 
kolektyviai padidinti tam tikro sektoriaus 
tvarumą nepažeisdamas konkurencijos 
teisės; mano, kad tokios gairės yra itin 
svarbios žemės ūkio sektoriui dėl jam 
kylančių su aplinka susijusių iššūkių ir 
tvarumo reikalavimų, kuriuos jis turi 
atitikti;

Or. en

Pakeitimas 93
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
gamintojams ir nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms sąlygas, 
kuriomis tvariems susitarimams gali būti 
netaikomi konkurencijos teisės aktai, taip 
pripažįstant, kad susitarimai dėl tvarumo 
padeda pagerinti gamybą ir drauge duoda 
naudos visai visuomenei ir vartotojams, 
pripažįstant atitinkamų produktų žemės 
ūkio pobūdį ir tai, jog reikia, kad 
pirminiai gamintojai gautų teisingą 
kompensaciją už papildomas sąnaudas, 
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patirtas dėl teisės aktais nenustatytų 
susitarimų dėl tvarumo;  visų pirma 
vykdant BŽŪP reformą ir dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 94
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje ir kad pagal konkurencijos 
politiką viešųjų gėrybių vertė turėtų būti 
labiau įtraukiama apskaičiuojant maisto 
kainas; ragina vykdant ES konkurencijos 
politiką atsižvelgti ne vien tik į kainą, bet 
ir į platesnius vartotojų interesus; ragina 
Komisiją patikslinti sąlygas, kuriomis 
tvariems susitarimams gali būti netaikomi 
konkurencijos teisės aktai, visų pirma 
vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių 
gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 95
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 

5. pažymi, kad maisto tiekimo 
grandinės pajėgumas užtikrinti tvarias 
kainas (pajamas ūkininkams) neatitinka 
tvaresnių maisto sistemų paklausos 
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gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

visuomenėje ir tai yra problema, į kurią 
reikia atkreipti dėmesį strategijoje „nuo 
lauko iki stalo“;  ragina Komisiją 
patikslinti sąlygas, kuriomis tvariems 
susitarimams gali būti netaikomi 
konkurencijos teisės aktai, visų pirma 
vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių 
gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 96
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
teisingesnių ir tvaresnių maisto sistemų 
paklausą visuomenėje, atsižvelgiant į 
susirūpinimą keliančius socialinius, 
aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės 
klausimus, taip pat į vartotojų 
pageidavimus, kad maistas būtų 
gaminamas darniau, ir ragina Komisiją 
patikslinti sąlygas, kuriomis tvariems 
susitarimams gali būti netaikomi 
konkurencijos teisės aktai, visų pirma 
vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių 
gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 97
Daniel Buda

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
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tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą; 
ragina nustatant kainas atsižvelgti ir į 
tokius veiksnius kaip kokybė, inovacijos ir 
socialinis poveikis;

Or. ro

Pakeitimas 98
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis to paties sektoriaus 
veiklos vykdytojų susitarimai gali būti 
laikomi tvariais ir dėl to jiems gali būti 
netaikomi konkurencijos teisės aktai, visų 
pirma vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių 
gairių peržiūrą;

Or. es

Pakeitimas 99
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis horizontaliesiems 
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gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

susitarimams, kuriais siekiama padidinti 
maisto tiekimo grandinės tvarumą, gali 
būti netaikomi konkurencijos teisės aktai, 
visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 100
Jan Huitema

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
gamintojams ir nacionalinėms 
institucijoms sąlygas, kuriomis tvariems 
susitarimams gali būti netaikomi 
konkurencijos teisės aktai, visų pirma 
vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių 
gairių peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 101
Krzysztof Jurgiel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją patikslinti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;

5. mano, kad reikia atkreipti dėmesį į 
tvaresnių maisto sistemų paklausą 
visuomenėje, ir ragina Komisiją apibrėžti 
sąlygas, kuriomis tvariems susitarimams 
gali būti netaikomi konkurencijos teisės 
aktai, visų pirma vykdant dabartinę 
horizontaliųjų bendrosios išimties 
reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą;
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Or. pl

Pakeitimas 102
Bronis Ropė

Nuomonės projektas
5 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

atkreipia dėmesį, kad dideli tiesioginių 
išmokų skirtumai užkerta kelią tvarioms 
ūkininkų iniciatyvoms naudingoms 
klimatui ir aplinkai, iškraipo 
konkurenciją ES; primena 2013 m. 
vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos 
įsipareigojimą iki 2013 m. visoje ES 
suvienodinti mokėjimus;

Or. lt

Pakeitimas 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
ūkininkai įpareigojami gamyboje laikytis 
darnumo metodų, standartų, atsekamumo 
principo ir tikslų, nors jų produktai, deja, 
vis labiau konkuruoja su produktais iš 
trečiųjų valstybių, kurios nesilaiko nei šių 
taisyklių, nei šių standartų, nei 
atsekamumo principo, nei šių tikslų; todėl 
pažymi, kad akivaizdu, jog visi ES 
laisvosios prekybos susitarimai su 
trečiosiomis valstybėmis yra nepalankūs 
Europos produkcijai ir kad į tai turėtų 
būti atsižvelgiama konkurencijos teisėje, 
siekiant kovoti su šia nesąžininga 
konkurencija;

Or. fr
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Pakeitimas 104
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad teisingos kainos 
samprata neturėtų būti prilyginama 
mažiausiai vartotojų kainai, priešingai, ji 
turėtų būti pagrįsta ir ją taikant turėtų 
būti teisingai atlyginama visoms maisto 
tiekimo grandinės dalyviams; mano, kad 
dėmesį sutelkiant į kuo mažesnę vartotojų 
kainą neatsižvelgiama į su tam tikrų rūšių 
gamyba susijusį neigiamą išorinį poveikį; 
pabrėžia, kad vartotojų interesai apima ne 
vien tik žemas kainas, bet ir maisto 
kokybę ir maistinę vertę, gyvūnų gerovės 
standartus, aplinkos tvarumą ir kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 105
Isabel Carvalhais

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad viešasis finansavimas 
yra itin svarbus siekiant užtikrinti 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą kaimo 
ir atokiuose regionuose; ragina Komisiją 
skatinti ir remti viešojo sektoriaus 
sprendimus priimančius asmenis, siekiant 
geriau ištirti viešosios paramos galimybes 
vadovaujantis plačiajuosčio ryšio diegimo 
gairėmis, kad plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūra būtų diegiama sparčiau ir 
paprasčiau ir būtų užtikrinta, kad kaimo 
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regionai neliktų nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 106
Martin Buschmann

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina pereiti nuo dabartinės 
pramoninės ir į eksportą orientuotos 
žemės ūkio produktų gamybos sistemos, 
kurioje pirminiai gamintojai yra veikiami 
geopolitinių įvykių, kurių jie negali 
kontroliuoti, prie sistemos, kurioje 
pirmenybė būtų teikiama aukštos kokybės 
augalinio maisto gamybai, trumpoms 
tiekimo grandinėms ir aukštiems gyvūnų 
gerovės standartams, kad būtų padėta 
siekti ES tikslų aplinkos ir klimato srityse;

Or. en

Pakeitimas 107
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dėl nesąžiningos 
konkurencijos tuo atveju, kai be muito 
importuojami produktai yra pagaminti 
taikant žemesnius reguliavimo standartus 
gyvūnų gerovės, aplinkos ir socialinių 
normų srityse, sudaromos nevienodos 
sąlygos Europos ūkininkams, ir ragina 
Komisiją prekybos derybose nesuteikti 
importo be muito kvotų, dėl kurių 
Europos ūkininkams būtų sudaromos 
nevienodos sąlygos;
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Or. en

Pakeitimas 108
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad pagal strategiją „nuo 
lauko iki stalo“ ir ES konkurencijos teisę 
turi būti pripažįstamas svarus pirminių 
gamintojų indėlis tiekiant aukštos kokybės 
maistą ir teikiant viešąsias gėrybes 
visuomenei, nes šiuo metu už tai jiems 
atlyginama nepakankamai; 

Or. en

Pakeitimas 109
Sarah Wiener
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad įvykdyta didelio 
masto horizontali ir vertikali 
restruktūrizacija, nulėmusi dar didesnę 
konsolidaciją ir taip koncentruotuose 
sėklų, žemės ūkio chemijos, trąšų, gyvūnų 
genetikos ir žemės ūkio technikos bei 
perdirbimo ir mažmeninės prekybos 
sektoriuose; ragina Komisiją vertinant 
susijungimus šiuose sektoriuose 
atsižvelgti į poveikį ne vien tik vartotojų 
kainoms; pabrėžia, kad ES ūkininkų, 
piliečių ir aplinkos interesai būtų 
apsaugoti išsamiai ir holistiškai įvertinus 
žemės ūkiui reikalingų medžiagų tiekėjų, 
įskaitant augalų apsaugos produktų 
gamintojus, susijungimų ir įsigijimų 
poveikį ūkiams; 
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Or. en

Pakeitimas 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją stebėti visus 
didinamus pagrindinių Europos platintojų 
trečiosioms valstybėms tiekiamus kiekius, 
siekiant patikrinti, ar šie produktai nėra 
tiekiami siekiant destabilizuoti Europos 
gamintojų, ypač gamintojų organizacijų, 
taikomą tarifų politiką;

Or. fr

Pakeitimas 111
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pripažįsta tarpšakinių organizacijų 
vaidmenį grandinėje, nes jos veikia kaip 
platforma, padedanti vykdyti dialogą, 
mokslinius tyrimus ir plėtrą, keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
užtikrinti rinkos skaidrumą; 

Or. en

Pakeitimas 112
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5b. pažymi, kad pagal strategiją „nuo 
lauko iki stalo“ turi būti atsižvelgiama į 
klimato kaitos poveikį maisto tiekimo 
grandinės veikimui bei tvarumui ir 
apsirūpinimo maistu saugumui; 

Or. en

Pakeitimas 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. apgailestauja, kad dėl daugėjančių 
prekybos sutarčių su trečiosiomis 
valstybėmis, kurios nesilaiko ES 
standartų, Komisija priversta sistemingai 
persvarstyti didžiausius leistinus likučių 
kiekius importuojamuose produktuose, 
kad būtų prisiderinta prie tų trečiųjų 
valstybių standartų užuot blokavus šių 
produktų importą;

Or. fr

Pakeitimas 114
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog labai svarbu, kad Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros generalinis 
direktoratas (AGRI GD) išlaikytų 
kompetenciją, susijusią su valstybės 
pagalba, skirta žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių bei kaimo vietovių 
plėtrai skatinti, taip užtikrinant, kad būtų 
sukaupta ekspertinių žinių, reikalingų 
siekiant atsižvelgti į ypatingą šių sektorių 
pobūdį ir užtikrinti visišką nuoseklumą ir 

6. mano, jog labai svarbu, kad Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros generalinis 
direktoratas (AGRI GD) išlaikytų 
kompetenciją, susijusią su Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 209 ir 210 straipsnių 
taikymu ir su valstybės pagalba, skirta 
žemės ūkio ir miškininkystės sektorių bei 
kaimo vietovių plėtrai skatinti, taip 
užtikrinant, kad būtų sukaupta ekspertinių 
žinių, reikalingų siekiant atsižvelgti į 
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atitiktį bendrai žemės ūkio politikai 
(BŽŪP).

ypatingą šių sektorių pobūdį ir užtikrinti 
visišką nuoseklumą ir atitiktį pagal BŽŪP 
numatytiems tikslams ir paramai ir pačiai 
BŽŪP.

Or. fr

Pakeitimas 115
Krzysztof Jurgiel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog labai svarbu, kad Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros generalinis 
direktoratas (AGRI GD) išlaikytų 
kompetenciją, susijusią su valstybės 
pagalba, skirta žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių bei kaimo vietovių 
plėtrai skatinti, taip užtikrinant, kad būtų 
sukaupta ekspertinių žinių, reikalingų 
siekiant atsižvelgti į ypatingą šių sektorių 
pobūdį ir užtikrinti visišką nuoseklumą ir 
atitiktį bendrai žemės ūkio politikai 
(BŽŪP).

6. mano, jog labai svarbu, kad Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros generalinis 
direktoratas (AGRI GD) išlaikytų 
kompetenciją, susijusią su valstybės 
pagalba, skirta žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių bei kaimo vietovių 
plėtrai skatinti, siekiant kompetentingai 
koordinuoti visus šios srities klausimus, 
ypač susijusius su BŽŪP, nes tai 
reikalinga siekiant atsižvelgti į ypatingą 
šių sektorių pobūdį ir užtikrinti visišką 
nuoseklumą ir atitiktį bendrai žemės ūkio 
politikai (BŽŪP).

Or. pl

Pakeitimas 116
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
6 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

yra susirūpinęs dėl bendro laisvosios 
prekybos susitarimų poveikio ES žemės 
ūkio maisto produktų sektoriui; todėl kyla 
klausimas, ar dėl laisvosios prekybos 
susitarimų ES žemės ūkio produktų 
gamintojai neatsidurs nepalankioje 
konkurencinėje padėtyje, turint mintyje 
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gamybos standartų, taigi ir kainų, 
skirtumus trečiosiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 117
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
6 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pažymi, kad laikantis Europos žaliojo 
kurso turi būti užtikrintas žemės ūkio, 
klimato politikos veiksmų, aplinkos ir 
prekybos politikos suderinamumas;

Or. en

Pakeitimas 118
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją atlikti Vieno 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamento (ES) Nr. 1308/2013 209 
straipsnio taikymo vertinimą 
konkurencijos taisyklių išimčių, taikomų 
tam tikriems ūkininkų asociacijų 
susitarimams ir veiksmams, aspektu, 
siekiant suteikti daugiau aiškumo ir 
teisinio tikrumo atitinkamiems 
subjektams, kai taikomas šis straipsnis, ir 
daugiau lankstumo Komisijai taikant šį 
straipsnį; 

Or. es

Pakeitimas 119
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Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina pasiūlymą dėl 
Bendrosios rinkos programos ir, kalbant 
konkrečiau, pagal siūlomą programą 
remiamus maisto grandinės veiksmus, 
pvz., veterinarijos ir fitosanitarijos 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
gyvūnų ir augalų sveikatos krizes; 
primygtinai ragina Tarybą ir Parlamentą 
greitai užbaigti derybas ir priimti 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, jog svarbu laiku užbaigti 
abu Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
pereinamojo laikotarpio reglamentų, 
siekiant išvengti vėlavimų ir komplikacijų, 
dėl kurių rinka galėtų tapti nestabili;

Or. en

Pakeitimas 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. palankiai vertina tebevykdomą 
2012 m. valstybės pagalbos 
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modernizavimo dokumentų rinkinio 
tinkamumo patikrą ir, kalbant 
konkrečiau, toliau vykdomą Žemės ūkio 
sektoriui skirto bendrosios išimties 
reglamento (angl. Agricultural Block 
Exemption Regulation, ABER) ir Europos 
Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriams ir kaimo 
vietovėse gairių, kurios nebebus taikomos 
nuo 2020 m. gruodžio 31 d., peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. palankiai vertina tai, kad buvo 
baigta žemės ūkio sektoriui skirto de 
minimis Reglamento peržiūra; atkreipia 
dėmesį į tai, kad maksimalios pagalbos 
vienai įmonei sumos ir viršutinės 
nacionalinės pagalbos ribos padidinimas, 
drauge taikant viršutinę sektoriui 
skiriamos pagalbos ribą, padės 
ūkininkams geriau atremti su klimatu 
susijusius iššūkius ir sykiu užkirsti kelią 
rinkos iškraipymams; 

Or. en

Pakeitimas 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. mano, jog labai svarbu, kad 
Komisija tęstų atidžią ES pesticidų, sėklų 
ir jų charakteristikų rinkos stebėseną, taip 
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pat svarbu stebėti skaitmeninimo poveikį 
žemės ūkio sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. palankiai vertina tai, kad buvo 
paskelbta Komisijos ataskaita dėl 
konkurencijos taisyklių žemės ūkio 
sektoriuje taikymo; pažymi, kad didelę 
konkurencijos teisės pažeidimų žemės 
ūkio sektoriuje dalį padaro žemės ūkio 
produktų perdirbėjai, o daugiausia 
skundų gaunama iš ūkininkų; ragina 
Komisiją vykdyti veiksmingą maisto 
perdirbimo rinkoje veikiančių įmonių 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. dar kartą ragina Komisiją 
paaiškinti bendrųjų žemės ūkio sektoriui 
taikomų išimčių, nustatytų BRO 
reglamento 209 straipsnyje, taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
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Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. atkreipia dėmesį į tai, kad gausėja 
ūkininkų protestų, organizuojamų kilus 
susirūpinimui dėl poveikio, kurį gali turėti 
griežtesnių aplinkos ir gyvūnų gerovės 
standartų įvedimas ES lygmeniu ir 
pasiūlymai sumažinti BŽŪP biudžetą;  
pažymi, kad prekybos susitarimų poveikis 
žemės ūkio sektoriui taip pat kelia 
susirūpinimą šiems ūkininkams, ir ragina 
Komisiją kuo greičiau pateikti naujausią 
savo ataskaitą dėl bendro sudaromų ir 
būsimų prekybos susitarimų poveikio; 

Or. en

Pakeitimas 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. primygtinai ragina Komisiją 
įsteigti nuolatinę ES lygmens 
informacijos apie rizikos valdymo 
priemones platformą, siekiant padėti 
ūkininkams įveikti netikrumą, susijusį su 
klimatu, rinkos kintamumu ir kita rizika; 
joje suinteresuotieji subjektai galėtų 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, 
kaip nurodoma 2017 m. lapkričio mėn. 
Komisijos komunikate dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities;

Or. en

Pakeitimas 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen
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Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. primygtinai ragina Komisiją 
greitai išplėtoti strategiją „nuo lauko iki 
stalo“, siekiant užtikrinti visos maisto 
tiekimo grandinės tvarumą; pažymi, kad 
tokiai strategijai reikėtų nuoseklaus 
požiūrio, apimančio visas ES politikos 
sritis; šiuo klausimu atkreipia dėmesį į tai, 
kad, siekiant sėkmingai skatinti žemės 
ūkio startuolius ir pasiekti ekonominius 
tikslus, itin svarbu išsaugoti sąžiningą 
konkurenciją ir užtikrinti vienodas 
sąlygas visoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. ragina Komisiją pateikti skaidrią 
analizę, kurioje būtų apibendrintas visų 
įvairių formų ES ir nacionalinės paramos 
žemės ūkio sektoriuje poveikis tinkamam 
ir teisingam vidaus rinkos veikimui; 

Or. en


