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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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

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;

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

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;

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

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;

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). 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 671. 
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.
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).


