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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 42. pants nozarei paredz īpašu statusu 
attiecībā uz konkurences tiesībām,

1. atzinīgi vērtē pētījumu par ražotāju organizācijām un to darbībām olīveļļas, liellopu un 
teļa gaļas un laukaugu nozarē, kurš no jauna apliecina šo organizāciju un to apvienību 
nozīmi primāro ražotāju pozīcijas stiprināšanā pārtikas ķēdē;

2. uzskata, ka ir svarīgi precizēt ražotāju organizāciju apvienības un starpnozaru 
organizācijas reglamentējošās Regulas (ES) Nr. 1308/20131 noteikumus, it īpaši 
attiecībā uz konkurences politiku, un konsolidēt ar Regulu (ES) 2017/23932 (Omnibus 
regula) panākto progresu, ko papildina Eiropas Savienības Tiesas 2017. gada 14. 
novembra spriedums (Lapu cigoriņu lietā)3, tādējādi nodrošinot lielāku juridisko 
noteiktību un uzlabojot lauksaimnieku pozīciju pārtikas apritē;

3. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta Direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi 
starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē4, un aicina 
Komisiju cieši uzraudzīt tās transponēšanu;

4. aicina Komisiju sākt padziļinātu analīzi par pirkšanas apvienību darbības apmēriem un 
ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes ekonomisko darbību;

5. uzskata, ka ir jārisina jautājums par sabiedrības pieprasījumu pēc ilgtspējīgākām 
pārtikas sistēmām, un aicina Komisiju precizēt nosacījumus, ar kādiem ilgtspējīgas 
vienošanās var tikt atbrīvotas no konkurences tiesību piemērošanas, proti, saistībā ar 
horizontālo grupas atbrīvojuma regulu un ar tām saistīto pamatnostādņu pašreizējo 
pārskatīšanu;

6. uzskata, ka ir būtiski svarīgi DG AGRI kompetences jomā saglabāt visus jautājumus, 
kuri saistīti ar valsts atbalstu, ko izmanto, lai veicinātu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares un lauku apvidu attīstību, tādējādi nodrošinot speciālās 
zināšanas, kas nepieciešamas, lai ņemtu vērā šo nozaru specifiku, pilnīgu konsekvenci 
un atbilstību KLP.

1 OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
2 OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.
3 Tiesas 2017. gada 14. novembra spriedums lietā “Président de l’Autorité de la concurrence pret Association 
des producteurs vendeurs d’endives (APVE) u. c.”.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības 
praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (OV L 111, 25.4.2019., 59. lpp.).


