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ĪSS PAMATOJUMS

Lauksaimnieki Eiropas Savienībā ir visvājākajā situācijā pārtikas ķēdē, jo tiem ir ļoti mazas 
spējas aizstāvēt savas intereses. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) pēdējos gados ir 
ieviesusi dažus jaunus noteikumus, lai uzlabotu viņu stāvokli tirgū, veicinot lielāku piegāžu 
koncentrēšanu ar ražotāju organizāciju starpniecību.

Lai gan ir notikusi politiskā kursa maiņa uz pozitīvāku virzienu, tomēr joprojām ir iespējami 
uzlabojumi tiesību aktu jomā un vēl ir daudz darāmā, lai panāktu optimālu līdzsvaru starp 
dažādiem dalībniekiem. Liela fragmentācija lauksaimniecības pārtikas piegādē, KLP atbalsta 
instrumentu orientācija uz tirgu un pieaugošā cenu nestabilitāte — visu šo faktoru dēļ ir 
būtiski garantēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus piegādātājiem un pircējiem.

Ir svarīgi uzsvērt, ka negodīga prakse lauksaimniekiem var izraisīt ekonomiskus zaudējumus, 
likvidējot priekšrocības, ko tie iegūst no KLP subsīdijām, kas aizvien vairāk ir atkarīgas no 
vides ilgtspējas. Ir vairāki negodīgas prakses veidi, bet daži, piemēram, pārdošana ar 
zaudējumiem, ir ļoti bieži sastopami, un cietušajiem ir mazas iespējas veikt attiecīgu 
pretdarbību, ņemot vērā juridiskās nepilnības un nenoteiktību.

Ir laiks Eiropas Savienībai reaģēt uz šo situāciju un censties izveidot tiesisko regulējumu, kas 
palīdzētu panākt labāku līdzsvaru pārtikas piegādes ķēdē. Negodīga prakse kaitē daudzu lauku 
saimniecību uzņēmumu rentabilitātei Eiropas Savienībā, un dalībvalstis nevar vienkārši 
ignorēt šo situāciju. Pirms dažiem gadiem pieņemtā tā dēvētā piegādes ķēdes iniciatīva 
sniedza pozitīvu labas prakses principu kopumu, bet diemžēl ar to nepietiek, lai efektīvi 
apkarotu negodīgu praksi, kamēr vienlaikus netiek piemērotas sankcijas par neatbilstību un 
nav iespējams iesniegt konfidenciālas sūdzības.

Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas pirmo soli — ES tiesību aktu ieviešanu šajā jomā un 
ierosinātos minimālos noteikumus visām dalībvalstīm. Tomēr priekšlikums dažos aspektos ir 
jāuzlabo, lai izvairītos no tā, ka panāktais rezultāts ir tikai politisks žests.

Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai ES tiesību akts nemazinātu līdz šim sasniegto progresu dažās 
dalībvalstīs attiecībā uz negodīgas prakses novēršanu. Referents uzskata, ka viens no 
svarīgākajiem apsvērumiem ir atļaut valsts pārvaldes iestādēm pārsniegt direktīvā noteiktās 
minimālās prasības. Dažas valstis ir ieviesušas noteikumus, kas ir ievērojami uzlabojuši 
attiecības starp visiem vērtības ķēdes dalībniekiem.

Attiecībā uz priekšlikuma darbības jomu tas ir pārāk ierobežojoši, jo attiecas tikai uz lielu 
pircēju ļaunprātīgu praksi, kas vērsta pret maziem un vidējiem uzņēmumiem. Referents 
uzskata, ka ES tiesisko aizsardzību vajadzētu paplašināt, aptverot visu negodīgo situāciju 
spektru.

Komisijas teksts nenovērš pārdošanu par cenu, kas zemāka par pašizmaksu, un tieši tas ir 
galvenais jautājums lauksaimnieku sūdzībās par noteiktiem kaprīziem ātrbojīgu produktu 
veicināšanas paņēmieniem, ko veic lielie pircēji, īstenojot veicinošas darbības klientu 
piesaistīšanai.

Referents ir ļoti pārliecināts, ka bez rakstiskiem līgumiem ES tiesību akti nekad nebūs 
efektīvi. Lai gan ES līmenī KLP tiesību akti vēl neparedz obligātus rakstiskus līgumus, 
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jaunajai direktīvai būtu vismaz jāatspoguļo lauksaimniecības tirgu kopīgajā organizācijā 
panāktais progress, kas ļauj dalībvalstīm savā teritorijā noteikt, ka rakstisku līgumu slēgšana 
ir obligāta. Referents mudina visas dalībvalstis noteikt, ka līgumi ir obligāti, kā to jau 
izdarījušas dažas valstis, piemēram, Spānija.

Lai visā Eiropas Savienībā garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, dalībvalstīm būtu 
jānosaka vienoti kritēriji sankciju aprēķināšanai negodīgas prakses gadījumā, vienlaikus 
neierobežojot valstu kompetenci. Referents ierosina formulējumu, kas līdzīgs citiem 
formulējumiem spēkā esošajos ES tiesību aktos.

Arī tirgus pārredzamība ir svarīgs elements, kas jāņem vērā ES tiesību aktos attiecībā uz 
negodīgu komercpraksi. Sekojot dažu jau pieņemto valsts noteikumu paraugam, referents 
ierosina visām dalībvalstīm izveidot valsts lauksaimniecības un pārtikas ķēdes novērošanas 
centrus, lai uzraudzītu tirgus cenas un atklātu pārkāpumus. Šāds instruments būtu ļoti 
noderīgs, lai novērtētu tiesību aktu īstenošanu turpmākās pārskatīšanas vajadzībām un lai 
veiktu datu apmaiņu starp valstīm.

Iespēja aizsargāt sūdzību iesniegušā ražotāja konfidencialitāti ir viens no galvenajiem 
Komisijas priekšlikuma elementiem, kas ļautu iesniegt sūdzības bez “baiļu faktora”. Referents 
vēlas pastiprināt Komisijas tekstu, paredzot, ka šīs tiesības uz konfidencialitāti ir 
automātiskas.

Starp citām būtiskām izmaiņām Komisijas priekšlikumā referents vēlētos arī uzsvērt 
nepieciešamību direktīvas darbības jomā iekļaut trešās valstīs bāzētus pircējus, kas pērk ES 
produktus, lai tos pārdotu dalībvalstu tirgos. Mērķis ir nepieļaut situāciju, ka daži pircēji 
varētu no direktīvas noteikumiem izvairīties, vienkārši pārvietojot savu reģistrācijas vietu 
ārpus ES. 

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pārtikas piegādes ķēdē pārtikas 
produktu ražošanas, apstrādes, 
tirdzniecības, izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības posmā darbojas dažādi 
dalībnieki. Šī ķēde neapšaubāmi ir 
vissvarīgākais kanāls, pa kuru pārtikas 
produkti nonāk “no lauka galdā”. Minētie 

(3) Lauksaimniecības un pārtikas
piegādes ķēdē lauksaimniecības vai
pārtikas produktu ražošanas, apstrādes, 
tirdzniecības, izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības posmā darbojas dažādi 
dalībnieki. Šī ķēde neapšaubāmi ir 
vissvarīgākais produktu piegādāšanas 
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dalībnieki pārdod lietošanai pārtikā
pārtikas produktus, proti, galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, arī 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas minēti Līguma I pielikumā, 
un citus minētajā pielikumā neiekļautus 
pārtikas produktus, kas no 
lauksaimniecības produktiem tiek 
pārstrādāti par produktiem lietošanai 
pārtikā.

kanāls. Minētie dalībnieki pārdod 
lauksaimniecības vai pārtikas produktus, 
proti, galvenokārt lauksaimniecības 
produktus, arī zivsaimniecības un 
akvakultūras produktus, kas minēti Līguma 
I pielikumā, un citus minētajā pielikumā 
neiekļautus pārtikas produktus, kas no 
lauksaimniecības produktiem tiek 
pārstrādāti par produktiem lietošanai 
pārtikā, un lauksaimniecības produktus. 

(Visā tekstā frāze “pārtikas piegādes ķēde” 
tiek nomainīta uz “lauksaimniecības un 
pārtikas piegādes ķēde”. Tā pieņemšanas 
gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībnieku skaits un lielums 
dažādos pārtikas piegādes ķēdes posmos ir 
visai atšķirīgs. Atšķirīgās iespējas panākt 
sev izdevīgākus nosacījumus ir saistītas ar 
to, ka dalībnieku koncentrācijas līmenis 
nav vienāds, kas dažiem no tiem savukārt 
paver iespēju šīs nevienlīdzīgās izdevīgāku 
nosacījumu panākšanas iespējas izmantot 
netaisnīgā tirdzniecības praksē. Netaisnīga 
tirdzniecības prakse ir īpaši kaitīga pārtikas 
piegādes ķēdes maziem un vidējiem 
dalībniekiem. Lauksaimniecības produktu 
ražotāji, kuri piegādā galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, lielākoties ir 
maza un vidēja lieluma dalībnieki.

(5) Dalībnieku skaits un lielums 
dažādos lauksaimniecības un pārtikas 
piegādes ķēdes posmos ir visai atšķirīgs. 
Atšķirīgās iespējas panākt sev izdevīgākus 
nosacījumus ir saistītas ar to, ka dalībnieku 
koncentrācijas līmenis nav vienāds, kas 
dažiem no tiem savukārt paver iespēju šīs 
nevienlīdzīgās izdevīgāku nosacījumu 
panākšanas iespējas izmantot netaisnīgā 
tirdzniecības praksē. Netaisnīga 
tirdzniecības prakse ir īpaši kaitīga 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes 
ķēdes maziem un vidējiem un vidējas 
kapitalizācijas dalībniekiem gan 
Savienībā, gan ārpus tās. Tomēr visi 
dalībnieki neatkarīgi no to ekonomiskās 
dimensijas ir neaizsargāti pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi.

Pamatojums

Attiecībā uz grozījuma pirmo daļu: skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 7. Otrā daļa sagatavo 
pamatu darbības jomas paplašināšanai, attiecinot to uz visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to 
ekonomiskās dimensijas. Mazie pārtikas ražotāji un darba ņēmēji jaunattīstības valstīs tieši 



PE623.685v02-00 6/44 AD\1162587LV.docx

LV

vai netieši cieš no netaisnīgas tirdzniecības prakses, kuru tiem uzspiež ietekmīgākie pārtikas 
piegādes ķēdes dalībnieki.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lauksaimniecības produktu 
ražotāji, kuri piegādā galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, lielākoties ir 
maza un vidēja lieluma dalībnieki. Tomēr 
ierobežotais kritēriju kopums, ko izmanto, 
lai definētu mazos un vidējos uzņēmumus, 
bieži vien tiek pārsniegts 
lauksaimnieciskajā ražošanā, piemēram, 
kad tiek nodarbināti sezonas strādnieki. 
Tādēļ ir pamats paplašināt direktīvas 
darbības jomu, iekļaujot vidējas 
kapitalizācijas uzņēmumus. Vidējas 
kapitalizācijas uzņēmumi ir uzņēmumi vai 
ražotāju organizācijas, kooperatīvi vai 
ražotāju organizāciju asociācijas ar vidēji 
lielu struktūru un augstu kapitāla 
attiecību un darbinieku skaitu līdz 
3000 darbiniekiem. Turklāt ar vidēji lielu 
kapitālu var būt arī ģimenes uzņēmumi. 
Maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 
vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem ir 
maza tirgus jauda, salīdzinot ar lielajiem 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdes dalībniekiem.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai mazinātu šādas prakses 
izmantošanu un palīdzētu nodrošināt 
lauksaimniecības produktu ražotājiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni, Savienībā 

(7) Lai mazinātu šādas prakses 
izmantošanu un palīdzētu nodrošināt 
lauksaimniecības produktu ražotājiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni, Savienībā 
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būtu jāievieš minimāls standarts 
aizsardzībai pret noteiktiem klaji 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem. 
Šādam standartam būtu jānāk par labu 
visiem lauksaimniecības produktu 
ražotājiem vai ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas piegādā pārtikas 
produktus, tostarp ražotāju organizācijām
un šādu organizāciju asociācijām, ja vien 
visas minētās personas atbilst 
mikrouzņēmuma, maza un vidēja 
uzņēmuma definīcijai, kura noteikta 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK12

pielikumā. Minētie mikropiegādātāji, 
mazie un vidējie piegādātāji ir īpaši 
neaizsargāti no netaisnīgas tirdzniecības 
prakses, un tiem ir vismazākās iespējas 
pret to cīnīties, neradot nelabvēlīgu 
ietekmi uz savu ekonomisko dzīvotspēju.
Tā kā netaisnīgas tirdzniecības prakses 
radītais finansiālais spiediens uz maziem 
un vidējiem uzņēmumiem bieži vien pa 
piegādes ķēdi sasniedz lauksaimniecības 
produktu ražotājus, noteikumiem par 
netaisnīgu tirdzniecības praksi būtu 
jāaizsargā arī mazie un vidējie
starpniekpiegādātāji, kuri minētajā ķēdē 
atrodas lejup no primārajiem ražotājiem. 
Minēto starpniekpiegādātāju aizsardzībā 
būtu jāizvairās no neparedzētām sekām (jo 
īpaši no cenu nepamatotas 
paaugstināšanas), kas var rasties, 
tirdzniecībai no apstrādātu
lauksaimniecības produktu ražotājiem un 
to asociācijām novirzoties uz 
mazaizsargātiem piegādātājiem.

būtu jāievieš minimāls standarts 
aizsardzībai pret noteiktiem klaji 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem. 
Šādam standartam būtu jānāk par labu 
visiem lauksaimniecības produktu 
ražotājiem vai ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas piegādā pārtikas 
produktus, tostarp ražotāju organizācijām. 
Tā kā netaisnīgas tirdzniecības prakses 
radītais finansiālais spiediens uz 
uzņēmumiem bieži vien pa piegādes ķēdi 
sasniedz lauksaimniecības produktu 
ražotājus, noteikumiem par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi būtu jāaizsargā arī 
starpniekpiegādātāji, kuri minētajā ķēdē 
atrodas lejup no primārajiem ražotājiem. 
Minēto starpniekpiegādātāju aizsardzībā 
būtu jāizvairās no neparedzētām sekām (jo 
īpaši no cenu nepamatotas 
paaugstināšanas), kas var rasties, 
tirdzniecībai no apstrādātu 
lauksaimniecības produktu ražotājiem un 
to asociācijām novirzoties uz 
mazaizsargātiem piegādātājiem.

__________________

12 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums

Šis grozījums sagatavo pamatu darbības jomas paplašināšanai, attiecinot to uz visiem 
uzņēmējiem neatkarīgi no ekonomiskās dimensijas.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai izvairītos no neparedzētas 
kropļojošas ietekmes, ko izraisa Savienībā 
esošu piegādātāju aizsargāšana, 
piegādātājiem, kuri ir reģistrēti ārpus 
Savienības, vajadzētu būt spējīgiem 
paļauties uz Savienības minimālo 
standartu, kad viņi pārdod pārtikas 
produktus Savienībā reģistrētiem 
pircējiem.

(8) Lai izvairītos no neparedzētas 
kropļojošas ietekmes, ko izraisa Savienībā 
esošu piegādātāju aizsargāšana, 
piegādātājiem, kuri ir reģistrēti ārpus 
Savienības, vajadzētu būt spējīgiem 
paļauties uz Savienības minimālo 
standartu, kad viņi pārdod pārtikas 
produktus Savienībā reģistrētiem 
pircējiem. Savienības politikai ir jābūt 
saskaņotai arī attiecībā uz Savienības 
saistībām atbilstoši ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem.

Pamatojums

Ieņēmumu daļas samazināšanās, kas skar mazos pārtikas ražotājus un darba ņēmējus 
jaunattīstības valstīs, un darba apstākļi, ar kādiem tie saskaras netaisnīgas tirdzniecības 
prakses dēļ, apdraud Savienības attīstības politiku un tās ilgtspējīgas attīstības programmas 
2030. gadam mērķus.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecīgajiem noteikumiem būtu 
jāattiecas uz uzņēmējdarbību, ko veic 
lielāki pārtikas piegādes ķēdes dalībnieki, 
proti, tādi dalībnieki, kuri nav mazi vai 
vidēji un kuriem parasti ir labākas 
iespējas panākt sev izdevīgus nosacījumus 
tirdzniecībā ar maziem un vidējiem 
piegādātājiem.

(9) Attiecīgajiem noteikumiem būtu 
jāattiecas uz visiem uzņēmumiem 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes 
ķēdē.

Pamatojums

Šis grozījums sagatavo pamatu darbības jomas paplašināšanai, attiecinot to uz visiem 
uzņēmējiem neatkarīgi no ekonomiskās dimensijas.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau 
ir nacionāli noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (kas mēdz atšķirties), ir 
lietderīgi, izmantojot direktīvu, ieviest 
minimālu aizsardzības standartu saskaņā ar 
Savienības tiesībām. Šādi dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai savā tiesību sistēmā 
iekļaut attiecīgos noteikumus tā, lai 
izveidotos saskaņots režīms. Ja vien tiek 
ievērotas iekšējā tirgus darbībai 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
prasības, dalībvalstīm nevajadzētu aizliegt 
savā teritorijā pieņemt un piemērot 
stingrākus noteikumus, kas aizsargā mazos 
un vidējos piegādātājus un pircējus no 
netaisnīgas tirdzniecības prakses, kura tiek 
izmantota starpuzņēmumu attiecībās 
pārtikas piegādes ķēdē.

(10) Tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau 
ir nacionāli noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (kas mēdz atšķirties), ir 
lietderīgi, izmantojot direktīvu, ieviest 
minimālu aizsardzības standartu saskaņā ar 
Savienības tiesībām. Šādi dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai savā tiesību sistēmā 
iekļaut attiecīgos noteikumus tā, lai 
izveidotos saskaņots režīms. Ja vien tiek 
ievērotas iekšējā tirgus darbībai 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
prasības, dalībvalstīm nevajadzētu aizliegt 
savā teritorijā pieņemt un piemērot 
stingrākus noteikumus, kas neatkarīgi no 
to ekonomiskās dimensijas aizsargā visus
piegādātājus un pircējus no netaisnīgas 
tirdzniecības prakses, kura tiek izmantota 
starpuzņēmumu attiecībās
lauksaimniecības un pārtikas piegādes 
ķēdē.

Pamatojums

Šis grozījums sagatavo pamatu darbības jomas paplašināšanai, attiecinot to uz visiem 
uzņēmējiem neatkarīgi no ekonomiskās dimensijas.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā netaisnīga tirdzniecības 
prakse var tikt izmantota jebkurā pārtikas 
produkta pārdošanas posmā, t. i., pirms vai 
pēc pārdošanas darījuma vai tā laikā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs 
direktīvas noteikumi būtu jāattiecina uz 

(11) Tā kā netaisnīga tirdzniecības 
prakse var tikt izmantota jebkurā 
lauksaimniecības vai pārtikas produkta 
pārdošanas posmā, t. i., pirms vai pēc 
pārdošanas darījuma vai tā laikā vai 
saistībā ar pakalpojumiem, kuri saistīti ar 
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minēto praksi, neraugoties uz to, kad tā tiek 
izmantota.

pārdošanas procesu un kurus pircējs 
sniedz pārdevējam, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šīs direktīvas noteikumi 
būtu jāattiecina uz minēto praksi, 
neraugoties uz to, kad tā tiek izmantota.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lemjot par to, vai kāds no 
tirdzniecības prakses veidiem ir uzskatāms 
par netaisnīgu, ir svarīgi mazināt risku, ka 
var tikt ierobežoti starp pusēm noslēgti 
taisnīgi un ienesīgumu veicinoši līgumi. 
Tāpēc, lai aizliegtu tikai vienpusējas un ar 
atpakaļejošu spēku piemērojamas izmaiņas 
piegādes līgumu noteikumos, prakses 
veidus, kas ir skaidri un nepārprotami 
paredzēti starp pusēm noslēgtajos piegādes 
līgumos, ir lietderīgi nošķirt no tādiem 
prakses veidiem, kuri tiek izmantoti pēc 
darījuma noslēgšanas un par kuriem puses 
iepriekš nav noslēgušas skaidru un 
nepārprotamu vienošanos. Tomēr daži 
tirdzniecības prakses veidi pēc savas
būtības tiek uzskatīti par netaisnīgiem, un 
šādu prakses veidu gadījumā nebūtu 
jāatļauj pusēm izmantot līgumslēgšanas 
brīvību, lai atkāptos no to aizlieguma.

(12) Lemjot par to, vai kāds no 
tirdzniecības prakses veidiem ir uzskatāms 
par netaisnīgu, ir svarīgi mazināt risku, ka 
var tikt ierobežoti starp pusēm noslēgti 
taisnīgi un ienesīgumu veicinoši līgumi. 
Tāpēc, lai aizliegtu tikai vienpusējas un ar 
atpakaļejošu spēku piemērojamas izmaiņas 
piegādes līgumu noteikumos, prakses 
veidus, kas ir skaidri un nepārprotami 
paredzēti starp pusēm noslēgtajos piegādes 
līgumos, ir lietderīgi nošķirt no tādiem 
prakses veidiem, kuri tiek izmantoti pēc 
darījuma noslēgšanas un par kuriem puses 
iepriekš nav noslēgušas skaidru un 
nepārprotamu vienošanos. Tomēr daži 
tirdzniecības prakses veidi pēc savas 
būtības tiek uzskatīti par netaisnīgiem, un 
šādu prakses veidu gadījumā nebūtu 
jāatļauj pusēm izmantot līgumslēgšanas 
brīvību, lai atkāptos no to aizlieguma. 
Turklāt piegādes līguma slēgšanas laikā 
uz piegādātājiem nevajadzētu izdarīt 
spiedienu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto aizliegumu iedarbīgu izpildi, 
dalībvalstīm būtu jāizraugās iestāde, kurai 

(13) Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto aizliegumu iedarbīgu izpildi, 
dalībvalstīm būtu jāizraugās iestāde, kurai 
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tiks uzticēta minēto aizliegumu izpilde. 
Šādai iestādei vajadzētu būt spējīgai 
rīkoties pēc savas iniciatīvas vai uz 
sūdzības pamata, ko iesniegusi puse, kuru 
ietekmējusi pārtikas piegādes ķēdē 
izmantota netaisnīga tirdzniecības prakse. 
Ja, baidoties no pretdarbībām, sūdzības 
iesniedzējs pieprasa nodrošināt savas 
identitātes konfidencialitāti, dalībvalsts 
izpildiestādei šāda prasība būtu jāievēro.

tiks uzticēta minēto aizliegumu izpilde. 
Šādai iestādei vajadzētu būt spējīgai 
rīkoties pēc savas iniciatīvas vai uz 
sūdzības pamata, ko iesniegusi puse, kuru 
ietekmējusi lauksaimniecības un pārtikas 
piegādes ķēdē izmantota netaisnīga 
tirdzniecības prakse. Kad iesniedz sūdzību, 
dalībvalsts izpildiestādei būtu 
jānodrošina, ka sūdzības iesniedzēja 
identitāte paliek anonīma.

Pamatojums

Šis grozījums garantē sūdzību anonimitāti.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu netaisnīgas 
tirdzniecības prakses aizlieguma efektīvu 
piemērošanu, izraudzīto izpildiestāžu 
rīcībā vajadzētu būt visiem 
nepieciešamajiem resursiem, personālam 
un zināšanām.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atsevišķu tādu organizācijas biedru 
identitāti, kuri ir mazie vai vidējie 
piegādātāji un kuri uzskata, ka pret viņiem 
ir izmantota netaisnīga tirdzniecības 
prakse, var labāk aizsargāt, ja sūdzību 
iesniedz ražotāju organizācija vai šādu 
organizāciju asociācija. Tāpēc dalībvalstu 
izpildiestādēm vajadzētu būt tiesībām 
pieņemt sūdzības no šādām struktūrām un 
rīkoties uz to pamata, vienlaikus 

(14) Atsevišķu ģimenes saimniecību vai 
tādu ražotāju vai piegādātāju organizācijas 
biedru identitāti, kuri ir mazie vai vidējie 
piegādātāji un kuri uzskata, ka pret viņiem 
ir izmantota netaisnīga tirdzniecības 
prakse, var labāk aizsargāt, ja sūdzību 
iesniedz ražotāju organizācija vai šādu 
organizāciju asociācija. Tāpēc dalībvalstu 
izpildiestādēm vajadzētu būt tiesībām 
pieņemt sūdzības no šādām struktūrām un 
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aizsargājot atbildētāja procesuālās tiesības. rīkoties uz to pamata, vienlaikus 
aizsargājot atbildētāja procesuālās tiesības.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalsts izpildiestādēm 
vajadzētu būt pilnvarām, kas 
nepieciešamas, lai tās uz informācijas 
pieprasījumu pamata varētu rezultatīvi 
apkopot faktisko informāciju. Tām 
vajadzētu būt pilnvarotām attiecīgā 
gadījumā izdot rīkojumu par aizliegtas 
prakses izbeigšanu. Ja pastāv tādi atturoši 
faktori kā pilnvaras noteikt sankcijas un 
publicēt izmeklēšanas rezultātu, tie var 
veicināt paradumu maiņu un risinājumu 
atrašanu pirms tiesas starp pusēm, un tāpēc 
šādu atturošu pasākumu veikšana būtu 
jāiekļauj izpildiestāžu pilnvarās. Komisijai 
un dalībvalstu izpildiestādēm būtu cieši 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu vienotu pieeju 
šajā direktīvā paredzēto noteikumu 
piemērošanā. Izpildiestādēm būtu jāsniedz 
savstarpēja palīdzība, piemēram, 
apmainoties ar informāciju un palīdzot
izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu aspekts.

(15) Dalībvalsts izpildiestādēm 
vajadzētu būt pilnvarām, kas 
nepieciešamas, lai tās uz informācijas 
pieprasījumu pamata varētu rezultatīvi 
apkopot faktisko informāciju. Lai šo 
direktīvu efektīvi īstenotu, izpildiestādēm 
vajadzētu būt pilnvarām aizliegt 
netaisnīgu tirdzniecības praksi, noteikt 
naudassodus un sankcijas un publicēt 
izmeklēšanu rezultātu. Šīs pilnvaras var
kalpot kā atturošs faktors un veicināt 
paradumu maiņu un risinājumu atrašanu 
pirms tiesas starp pusēm, un tāpēc tās būtu 
jāiekļauj izpildiestāžu pilnvarās. 
Izpildiestādēm būtu jāņem vērā atkārtoti 
šīs direktīvas pārkāpumi. Komisijai un 
dalībvalstu izpildiestādēm būtu cieši 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu vienotu pieeju 
šajā direktīvā paredzēto noteikumu
piemērošanā, jo īpaši naudassodu un 
sankciju noteikšanā. Izpildiestādēm būtu 
jāsniedz savstarpēja palīdzība, piemēram, 
apmainoties ar informāciju un palīdzot 
izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu aspekts.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Izpildiestādēm būtu jāpiemēro 
atturošas un samērīgas sankcijas tiem, 
kuri pārkāpj šajā direktīvā paredzētos 
noteikumus. Nosakot šīs sankcijas, būtu 
jāņem vērā tas, vai attiecīgā 
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komercstruktūra šos noteikumus pārkāpj 
atkārtoti.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai politiku attiecībā uz netaisnīgu 
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu 
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē varētu 
īstenot iedarbīgi, Komisijai būtu jāpārskata 
šīs direktīvas piemērošana un jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai. Minētajā 
pārskatīšanā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
tam, vai nākotnē būtu pamats papildus 
mazo un vidējo piegādātāju aizsardzībai 
īstenot arī piegādes ķēdē esošo mazo un 
vidējo pārtikas produktu pircēju 
aizsardzību,

(19) Lai politiku attiecībā uz netaisnīgu 
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu 
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē varētu 
īstenot iedarbīgi, Komisijai būtu jāpārskata 
šīs direktīvas piemērošana un jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai. Minētajā 
pārskatīšanā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
šajā direktīvā paredzēto aizliegtas 
netaisnīgas tirdzniecības prakses sarakstu 
iespējamai papildināšanai un tam, vai 
nākotnē būtu pamats papildus mazo un 
vidējo piegādātāju aizsardzībai īstenot arī 
piegādes ķēdē esošo mazo un vidējo 
pārtikas produktu pircēju aizsardzību,

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz dažiem 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, 
kas tiek izmantoti pārtikas produktu 
pārdošanas darījumos starp piegādātāju, 
kurš ir mazs vai vidējs uzņēmums, un 
pircēju, kurš nav mazs vai vidējs 
uzņēmums.

2. Šī direktīva attiecas uz dažiem 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, 
kas tiek izmantoti pārtikas produktu 
pārdošanas darījumos starp piegādātāju un 
pircēju.

Pamatojums

Ir būtiski direktīvu attiecināt uz visiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, lai nepieļautu, 
ka NTP tiek nodota uz priekšu piegādes ķēdē un ka uzņēmumus pārvieto uz citu vietu ar mērķi 
apiet noteikumus, kuri aizliedz NTP. “Mazo un vidējo uzņēmumu” aizstāšana ar “visiem 
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uzņēmējiem” būtu jāpiemēro visā tekstā.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “pircējs” ir ikviena Savienībā 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona, 
kura pārtikas produktu komercpircējs. 
Termins “pircējs” var attiekties arī uz šādu 
fizisku vai juridisku personu grupu;

(a) “pircējs” ir ikviena tāda fiziska vai 
juridiska persona neatkarīgi no šīs 
personas uzņēmējdarbības vietas, kura ir 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
komercpircējs ar mērķi veikt pārstrādi, 
izplatīšanu vai mazumtirdzniecību un/vai 
sniegt pakalpojumus saistībā ar šiem 
produktiem Savienībā; termins “pircējs” 
var attiekties arī uz šādu fizisku vai 
juridisku personu grupu; 

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut direktīvas darbības jomā tādus uzņēmumus, kuri, lai gan veic 
uzņēmējdarbību ārpus ES, pērk un pārdod ražojumus ES tirgū. Tādējādi tiktu novērsts, ka 
pircējs varētu no šīs direktīvas darbības jomas izvairīties, vienkārši pārvietojot savu 
uzņēmējdarbības vietu ārpus ES.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “piegādātājs” ir ikviens 
lauksaimniecības produktu ražotājs vai 
fiziska vai juridiska persona, kas 
neatkarīgi no reģistrācijas vietas pārdod 
pārtikas produktus. Termins “piegādātājs” 
var attiekties arī uz šādu lauksaimniecības 
produktu ražotāju vai šādu fizisku vai 
juridisku personu grupu, tostarp ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
asociācijām;

(b) “piegādātājs” ir ikviens 
lauksaimniecības produktu ražotājs, 
pārtikas pārstrādātājs vai fiziska vai 
juridiska persona, kas ir reģistrēta 
Savienībā un pārdod pārtikas produktus. 
termins “piegādātājs” var attiekties arī uz 
šādu lauksaimniecības produktu ražotāju 
vai šādu fizisku vai juridisku personu 
grupu, tostarp ražotāju organizācijām,
ražotāju organizāciju asociācijām vai 
lauksaimniecības kooperatīviem;
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Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāaizsargā tikai tie piegādātāji, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas 
Savienībā, jo Eiropas piegādātājiem nav līdzvērtīgas aizsardzības trešās valstīs. 
Kooperatīviem ir sava juridiskā identitāte, un šis pants būtu jāattiecina uz tiem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “mazie un vidējie uzņēmumi” ir 
uzņēmumi, kas atbilst mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, 
kura noteikta Komisijas 
Ieteikuma 2003/361/EK14 pielikumā;

svītrots

__________________

14 Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikums 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Pamatojums

Ņemot vērā grozījumus, kas paplašina direktīvas darbības jomu, nav nepieciešamības definēt 
MVU.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) “ekonomiskā atkarība” ir 
attiecības, kurās pircējs nodrošina vismaz 
30 % no piegādātāja apgrozījuma;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
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2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “pārtikas produkti” ir produkti, kas 
iekļauti Līguma I pielikumā un ir paredzēti 
izmantošanai uzturā, kā arī produkti, kuri 
nav iekļauti minētajā pielikumā, bet ir 
ražoti izmantošanai uzturā pēc minēto 
produktu pārstrādes;

(d) “lauksaimniecības un pārtikas
produkti” ir produkti, kas iekļauti Līguma 
I pielikumā un ir paredzēti izmantošanai 
uzturā, produkti, kuri nav iekļauti minētajā 
pielikumā, bet ir ražoti izmantošanai uzturā 
pēc minēto produktu pārstrādes, un 
lauksaimniecības produkti;

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “ātrbojīgi pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kas kļūst nederīgi 
lietošanai pārtikā, ja netiek glabāti, 
iepakoti vai citādi īpašā veidā apstrādāti, 
lai nekļūtu nederīgi lietošanai pārtikā.

(e) “ātrbojīgi pārtikas produkti” ir 
lauksaimniecības un pārtikas produkti, kas 
ir dabiski piemēroti komercializācijai un 
patēriņam periodā līdz trīsdesmit dienām
vai kam nepieciešama regulēta 
temperatūra vai iepakošanas nosacījumi 
uzglabāšanai un/vai komercializācijai 
un/vai pārvadāšanai;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir sniegt precizējumu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) “produkti, kas nebojājas ātri” ir 
produkti, kuri nav ātrbojīgi pārtikas 
produkti.
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) “netaisnīga tirdzniecības prakse” 
ir jebkura prakse, kas atšķiras no labas 
komercprakses, ir pretrunā darījumu 
labticīgai un taisnīgai veikšanai un ko 
viens tirdzniecības partneris vienpusēji 
uzspiež otram.

Pamatojums

Ir būtiski ieviest netaisnīgas tirdzniecības prakses definīciju un vispārēju šādas prakses 
aizliegumu, lai nepieļautu, ka ietekmīgi piegādes ķēdes dalībnieki varētu radīt jaunus NTP 
veidus šīs direktīvas apiešanai.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
aizliegta šādu veidu netaisnīga 
tirdzniecības prakse:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
aizliegta vismaz šādu veidu netaisnīga 
tirdzniecības prakse:

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pircējs maksā piegādātājam par 
ātrbojīgiem pārtikas produktiem vairāk 
nekā 30 kalendārās dienas pēc piegādātāja 
rēķina saņemšanas vai vairāk nekā 30 
kalendārās dienas pēc ātrbojīgu pārtikas 
produktu piegādes dienas atkarībā no tā, 
kurš no šiem datumiem ir vēlāks. Šis 
aizliegums neskar:

(a) pircējs maksā piegādātājam par 
ātrbojīgiem lauksaimniecības vai pārtikas 
produktiem vairāk nekā 30 kalendārās 
dienas pēc piegādātāja rēķina saņemšanas 
vai vairāk nekā 30 kalendārās dienas pēc 
ātrbojīgu lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu piegādes dienas atkarībā no tā, 
kurš no šiem datumiem ir vēlāks. Šis 
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aizliegums neskar:

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pircējs maksā piegādātājam par 
produktiem, kas nebojājas ātri, vairāk 
nekā 60 kalendārās dienas pēc 
piegādātāja rēķina saņemšanas vai vairāk 
nekā 60 kalendārās dienas pēc ātrbojīgu 
pārtikas produktu piegādes dienas 
atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir 
vēlāks. Šis aizliegums neskar:

- maksājumu kavējumu sekas un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kas noteikti 
Direktīvā 2011/7/ES,

- pircēja un piegādātāja iespēju vienoties 
par vērtības sadales klauzulu 
Regulas (ES) 1308/2013 172. panta 
nozīmē.

Pamatojums

Šis grozījums paplašina direktīvas darbības jomu attiecībā uz produktiem, kas nebojājas ātri, 
neskarot Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumiem un TKO regulā noteikto “vērtības 
dalīšanas” klauzulu.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pircējs ātrbojīgu pārtikas produktu 
pasūtījumu atceļ tik vēlu, ka nav gaidāms, 
ka piegādātājs minētajiem produktiem spēs 
atrast pārdošanas vai izmantošanas 
alternatīvu;

(b) pircējs ātrbojīgu lauksaimniecības 
vai pārtikas produktu pasūtījumu atceļ tik 
vēlu, ka nav gaidāms, ka piegādātājs 
minētajiem produktiem spēs atrast 
pārdošanas vai izmantošanas alternatīvu;
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pircējs piegādes līgumā izdara tādas 
vienpusējas un ar atpakaļejošu spēku 
piemērojamas izmaiņas, kuras ir saistītas ar 
pārtikas produktu piegādes biežumu, laiku 
vai apjomu, kvalitātes standartiem vai 
cenu;

(c) pircējs piegādes līgumā izdara tādas 
vienpusējas un ar atpakaļejošu spēku 
piemērojamas izmaiņas, kuras ir saistītas ar 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
piegādes biežumu, laiku vai apjomu, 
kvalitātes standartiem vai cenu, vai 
maksājuma nosacījumiem;

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pircējs pārdod lauksaimniecības vai 
pārtikas produktus zem pašizmaksas;

Pamatojums

Šis ir lauksaimniecības nozares visbiežāk minētais apstāklis, uz kuru būtu jāattiecina šī 
direktīva.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) piegādātājs maksā par pārtikas 
produktu izšķērdēšanu, kas notikusi pircēja 
telpās bet nav notikusi piegādātāja 
nolaidības vai vainas dēļ.

(d) piegādātājs maksā par 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
izšķērdēšanu, kas notikusi pircēja telpās 
bet nav notikusi piegādātāja nolaidības vai 
vainas dēļ;
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pircējs vienpusēji izbeidz piegādes 
līgumu;

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) pircējs informē piegādātāju par 
jebkuru diferencētu režīmu, ko pircējs 
nodrošina vai plāno nodrošināt attiecībā 
pret konkurējošiem zīmoliem, kuri pieder 
pircējam vai kurus tas pārvalda; 
diferencēts režīms ietver vismaz kādu 
specifisku pircēja pasākumu vai rīcību 
attiecībā uz šādiem aspektiem: a) 
iekļaušanu sarakstā, b) izvietošanu un c) 
uzcenojumiem;

Pamatojums

Šis netaisnīgas tirdzniecības prakses veids izriet no regulas priekšlikuma par tiešsaistes 
starpniekiem 6. panta. Kā paskaidrots iepriekš, godīga konkurence starp neatkarīgiem 
zīmoliem un mazumtirgotāju pašu zīmoliem ir svarīga, lai veicinātu inovācijas un konkurenci 
pēc būtības. Ja vertikāli integrēti mazumtirgotāji vēlas piešķirt tirdzniecības priekšrocības 
saviem zīmoliem, vismaz neatkarīgo zīmolu piegādātājiem vajadzētu būt informētiem par to 
esamību un jomu, lai pielāgotu savas konkurences stratēģijas šādiem nevienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) pircējs nepārredzamā veidā 
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samazina standarta kvalitātes 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
daudzumu un/vai vērtību;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) pircējs draud izmantot vai izmanto 
komerciālus pretpasākumus pret 
piegādātāju, ja piegādātājs izmanto savas 
līgumiskās un juridiskās tiesības, tostarp 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu un 
sadarbību ar valsts izpildiestādēm;

Pamatojums

Šis netaisnīgas tirdzniecības prakses veids ir jāparedz, lai aizsargātu piegādātājus pret 
komerciāliem pretpasākumiem (piemēram, pasūtīto apjomu daļēju samazināšanu vai 
piegādes līguma izbeigšanu), kad tie vēršas tiesā, lai izmantotu savas līgumā noteiktās 
tiesības un šajā direktīvā paredzētās tiesības.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – de apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(de) pircējs nosaka, ka 
uzņēmējdarbības sadarbība un piegādes 
līguma noslēgšana ir atkarīga no preču 
un pakalpojumu kompensācijas;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – df apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(df) pircējs pieprasa piegādātājiem segt 
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pircēja veiktas nepareizas prognozēšanas 
finansiālās izmaksas;

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dg) pircējs pirkumu apjomu saskaņā 
ar spēkā esošajiem līgumiem daļēji vai 
pilnībā samazina, lai piespiestu grozīt 
esošo līgumu vai sākt sarunas par jaunu 
līgumu;

Pamatojums

Šis netaisnīgas tirdzniecības prakses veids izriet no Komisijas Zaļās grāmatas par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas preču apgādes 
ķēdē Eiropā (5.6. punkts) un no SCI. Bieži vien pircējiem pat nav jāizbeidz piegādes līgums, 
lai iegūtu netaisnīgas priekšrocības, jo pietiek samazināt iepirkuma apjomus.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dh) pircējs veic saziņas vai reklāmas 
pasākumus un tirdzniecības politikas 
pasākumus, kas kaitē vai var kaitēt tādu 
produktu tēlam, kuriem ir ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1151/20121a, Regulu (EK) 
Nr. 110/20081b vai Regulu (ES) 
Nr. 251/20141c.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 
1151/2012 par lauksaimniecības produktu 
un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 
(OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).
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1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regula (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 
16. lpp.)

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 26. februāra Regula (ES) 
Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna 
produktu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1601/91 (OV L 84, 20.3.2014., 
14. lpp.).

Pamatojums

Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm bieži tiek veikti visdažādākie pasākumi, kas kaitē 
to tēlam, piemēram, pārdodot tos par cenu, kas zemāka par pašizmaksu, rīkojot izsoles, kurās 
uzvar zemākās cenas solītājs, veicot neapdomātus reklāmas pasākumus utt.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – di apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(di) pircējs sniedz tukšu parādzīmi par 
piegādātajiem izejmateriāliem un 
piegādātājam nav pienākuma izsniegt 
apdrošināšanu par piegādātajiem, bet vēl 
neapmaksātajiem lauksaimniecības vai 
pārtikas produktiem;

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dj apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dj) pircējs pieprasa maksu par 
piegādātāja lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu iekļaušanu;

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dk apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dk) pircējs atgriež piegādātos, bet 
nepārdotos produktus, pieprasa maksu 
par šādu produktu likvidēšanu, pieprasa 
maksu no piegādātāja par neizlietotajiem 
produktiem, kuru termiņš ir beidzies, 
izņemot gadījumus, kad produkti tiek 
piegādāti tirgotājam, kā arī par 
produktiem, kurus piegādātājs bija īpaši 
pieprasījis pārdot un par ko piegādātājs 
tika brīdināts rakstveidā, ka slikta 
apgrozījuma dēļ to termiņš var beigties;

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dl apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dl) pircējs pieprasa maksu par 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
piegādi ārpus saskaņotā piegādes punkta;

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dm apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dm) pircējs pieprasa maksu par 
lauksaimniecības vai pārtikas produkta 
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glabāšanu vai apstrādi pēc piegādes;

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dn apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dn) pircējs pieprasa maksu par 
samazinātu apgrozījumu, pārdošanu vai 
piegādātāja peļņu, jo konkrēta 
lauksaimniecības vai pārtikas produkta 
pārdošanas apjoms ir mazāks;

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – do apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(do) pircējs pārdod lauksaimniecības 
vai pārtikas produktus galapatērētājam 
par cenu, kas ir zemāka par jebkuru 
iegādes cenu konkrētā produkta piegādes 
ķēdē, uz kuru attiecas PVN, izņemot 
gadījumus, kad produktiem tuvojas to 
derīguma termiņš, lauksaimniecības vai 
pārtikas produkts tiek izņemts no 
pārdošanas vai notiek pilnīga izpārdošana 
sakarā ar tirdzniecības vietas slēgšanu;

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dp apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dp) pircējs apņemas noslēgt piegādes 
līgumu un uzņēmējdarbības sadarbību, 
uzliekot pienākumu piedalīties atlaidēs vai 
izpārdošanā, samazinot pirkuma cenu uz 
piegādātāja rēķina;
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētie netaisnīgas tirdzniecības prakses 
veidi ir aizliegti, ja par tiem nav panākta 
skaidra un nepārprotama vienošanās 
piegādes līguma noslēgšanas laikā:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētie netaisnīgas tirdzniecības prakses 
veidi ir aizliegti, ja par tiem nav panākta 
skaidra un nepārprotama vienošanās 
piegādes līguma noslēgšanas laikā vai ja 
tie izriet no piegādātāja ekonomiskās 
atkarības no pircēja, kas pircējam dod 
iespēju uzspiest šādus noteikumus:

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka 3. panta 2. punktā uzskaitītā prakse ir jāaizliedz arī tādā 
gadījumā, ja vienošanās starp abām pusēm izriet no piegādātāja ekonomiskās atkarības.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pircējs nepārdotus pārtikas 
produktus atgriež piegādātājam;

(a) pircējs nepārdotus 
lauksaimniecības un pārtikas produktus 
atgriež piegādātājam;

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pircējs atsakās pieņemt vai 
pārņemt līgumā paredzēto 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
daudzumu atbilstoši saskaņotajam 
iepirkuma grafikam, t. i., termiņā, kas 
noteikts piegādātāja pienākumam 
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piegādāt, izņemot piegādes līgumā 
noteiktos pamatotos gadījumus;

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) pircējs izņem no līgumā paredzēto 
produktu saraksta produktus, kurus 
piegādātājs piegādā klientam vai būtiski 
samazina konkrēta lauksaimniecības vai 
pārtikas produkta pasūtījumu, par to 
iepriekš nebrīdinot, līgumā norādītajā 
termiņā vai termiņā, kas nevar būt īsāks 
par 30 dienām gadījumos, kad līgumā nav 
noteikts termiņš;

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pircējs pieprasa piegādātājam 
maksāt par piegādātāja pārtikas produktu 
glabāšanu, izvietošanu vai iekļaušanu 
sarakstā;

(b) pircējs pieprasa piegādātājam 
maksu par piegādātāja lauksaimniecības 
vai pārtikas produktu glabāšanu, 
izvietošanu un/vai izkārtošanu plauktos 
pircēja telpās, ja vien piegādātājs 
pircējam skaidri nepieprasa glabāt, 
izvietot un/vai izkārtot piegādātāja 
produktus konkrētā plauktā pircēja 
tirdzniecības vietā;

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pircējs ar nolūku vai nolaidības 
dēļ izpauž trešām personām vai 
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ļaunprātīgi izmanto konfidenciālu 
informāciju, kas saistīta ar piegādes 
līgumu, tostarp komercnoslēpumus, kuri 
piegādātājam un pircējam ir kopīgi;

Pamatojums

Šī prakse bija minēta Komisijas Zaļajā grāmatā par NTP.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) pircējs veic vai draud veikt 
komerciālu pretdarbību pret piegādātāju, 
izmantojot tādus paņēmienus kā produktu 
svītrošana, datu koplietošanas 
pakalpojumu izbeigšana, pārmērīgas 
akcijas, aizkavēti maksājumi, vienpusēji 
atskaitījumi un/vai akciju bloķēšana ar 
mērķi iegūt labākus nosacījumus spēkā 
esošajos līgumos vai jauna līguma sarunu 
gaitā;

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) pircējs uzspiež vai mēģina uzspiest 
piegādātājam nepamatotu vai nesamērīgu 
pircēja ekonomiskā riska pārņemšanu;

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) piegādātājs maksā par pircēja 
pārdoto pārtikas produktu reklāmu. Pirms 
reklamēšanas un ja minēto reklamēšanu 
uzsāk pircējs, pircējs norāda reklamēšanas 
periodu un pasūtāmo pārtikas produktu 
gaidāmo daudzumu;

(c) piegādātājs maksā par pircēja 
pārdoto lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu reklāmu. Pirms reklamēšanas un 
ja minēto reklamēšanu uzsāk pircējs, 
pircējs norāda reklamēšanas periodu un 
pasūtāmo lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu gaidāmo daudzumu;

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) piegādātājs maksā par pircēja 
pārdoto pārtikas produktu tirgošanu.

(d) piegādātājs maksā par pircēja 
pārdoto lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu tirgošanu.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pircējs nodod transportēšanas un 
uzglabāšanas izmaksas piegādātājam vai 
ražotājam.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar Direktīvas 2011/7/ES 7. panta 
noteikumiem ir aizliegtas līgumsaistības 
vai prakse, kas neietver procentus par 
maksājumu kavējumu.
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Līgumattiecības

1. Piegādātājs var pieprasīt, lai uz 
jebkuru lauksaimniecības un pārtikas 
produktu piegādi pircējam attiektos 
rakstisks līgums starp pusēm un/vai pirmā 
pircēja līguma priekšmets rakstiskā 
piedāvājumā.

2. Jebkurš 1. punktā minēts līgums 
vai līguma piedāvājums:

(a) tiek sagatavots pirms piegādes,

(b) tiek sagatavots rakstiski un

(c) jo īpaši ietver šādus elementus:

(i) par piegādāto maksājamo cenu, 
kas:

- ir nemainīga un noteikta līgumā 
un/vai

- tiek aprēķināta, apvienojot līgumā 
noteiktos faktorus, kas var ietvert tirgus 
rādītājus, kuri atspoguļo izmaiņas tirgus 
nosacījumos, piegādāto apjomu un 
piegādāto lauksaimniecības produktu 
kvalitāti vai sastāvu,

(ii) attiecīgo produktu apjomu un 
kvalitāti, ko var piegādāt vai kas 
jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku,

(iii) līguma darbības ilgumu, kas var
būt vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts 
ilgums ar izbeigšanas klauzulām,

(iv) informāciju par samaksas 
termiņiem un procedūrām,

(v) pasākumus lauksaimniecības 
produktu savākšanai vai piegādei un

(vi) noteikumus, ko piemēro 
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nepārvaramas varas gadījumos.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neskar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 148. un 168. 
pantu.

4. Dalībvalstis var noteikt, kopīgot un 
popularizēt paraugpraksi attiecībā uz 
ilgtermiņa līgumu slēgšanu ar mērķi 
stiprināt ražotāju pozīcijas sarunās 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes 
ķēdē.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar Vienotas TKO regulu dod iespēju visiem piegādātājiem (ne tikai 
lauksaimniekiem) pieprasīt rakstiskus līgumus, ļaujot arī dalībvalstīm mudināt slēgt līgumus 
starp dažādiem dalībniekiem lauksaimniecības produktu un pārtikas piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants

Vispārēja netaisnīga tirdzniecības prakse

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek aizliegta 
šāda vispārēja netaisnīga tirdzniecības 
prakse:

a) pircēja ekonomisko risku 
nepamatotas vai nesamērīgas nodošanas 
piegādātājam uzspiešana vai uzspiešanas 
mēģinājums;

b) tiesību un pienākumu būtiskas 
nelīdzsvarotības komercattiecībās 
uzspiešana piegādātājam vai šādas 
uzspiešanas mēģinājums pirms līguma 
noslēgšanas, tā darbības laikā vai pēc tā 
izbeigšanās.

Pamatojums

1) Šis visaptverošais netaisnīgas tirdzniecības prakses veids izriet no Komisijas Zaļās 
grāmatas par netaisnīgu tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un 
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nepārtikas preču apgādes ķēdē Eiropā (5.4. punkts) un no SCI.2) Netaisnīgā tirdzniecības 
prakse izriet no Francijas Komerckodeksa L442-6. panta. Būtiska nelīdzsvarotība 
komercattiecībās var rasties, piemēram, ja līgumā ir paredzēti neskaidri noteikumi, kas ļauj 
pircējam izpildīt vai grozīt līgumu.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās publisku iestādi, 
kas nacionālā līmenī izpilda 3. pantā 
noteiktos aizliegumus (“izpildiestāde”).

Katra dalībvalsts izraugās vienu publisku 
iestādi, kas nacionālā līmenī izpilda 
3. pantā noteiktos aizliegumus 
(“izpildiestāde”).

Pamatojums

Ir nepieciešams izraudzīties vienu publisku kontroles iestādi, jo izpildiestāžu skaita 
palielināšana dalībvalstīs varētu izraisīt viendabības trūkumu un samazināt kontroles 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka izraudzītajai 
izpildiestādei ir nepieciešamie resursi, 
tostarp pietiekams budžets un 
kompetence, lai izpildītu savus 
pienākumus.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
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Kompetentā iestāde

1. Tās dalībvalsts izpildiestāde, kurā 
uzņēmējdarbību veic pircējs, kas tiek 
turēts aizdomās par iesaistīšanos aizliegtā 
tirdzniecības praksē, ir kompetenta 
izmeklēt pircēja īstenoto netaisnīgo 
tirdzniecības praksi.

2. Ja piegādātājs piegādā savus 
produktus saņēmējam, kas ir saistīts ar 
pircēju, bet veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura neatbilst tā pircēja 
uzņēmējdarbības vietai, kas tiek turēts 
aizdomās par iesaistīšanos aizliegtā 
tirdzniecības praksē, šīs dalībvalsts 
izpildiestāde ir kompetenta izmeklēt 
pircēja īstenoto netaisnīgo tirdzniecības 
praksi. Uzskata, ka produktu saņēmējs ir 
solidāri atbildīgs par jebkuriem 
izdarītajiem pārkāpumiem.

3. Ja pircējs veic uzņēmējdarbību 
ārpus Savienības, tās dalībvalsts 
izpildiestāde, kurā piegādātājs veic 
uzņēmējdarbību, ir kompetenta izmeklēt 
netaisnīgu tirdzniecības praksi, kas 
īstenota pret piegādātāju.

4. Kompetentā iestāde ir kompetenta 
arī izmeklēt netaisnīgu tirdzniecības 
praksi, kas saistīta ar pakalpojumu 
sniegšanu piegādes līguma ietvaros. 
Pircējs un atkarībā no apstākļiem preču 
saņēmējs, kas ir trešā puse, tiek uzskatīts 
par solidāri atbildīgu par jebkuriem 
pārkāpumiem, ko izdarījis saistīto 
pakalpojumu sniedzējs, kas ir trešā puse. 

Pamatojums

Tas attiecas uz jurisdikcijas noteikumiem, un 4. punkts nodrošina, ka pakalpojumu līgumi tiek 
pakļauti iestāžu kontrolei, bet ārpus ES strādājošie uzņēmēji de facto neizvairās no ES 
jurisdikcijas, atsakoties izpildīt lēmumus, ko pieņēmušas kompetentās iestādes (ja tie neveic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā atrodas iestāde, visi iestādes pieņemtie naudassodi vai 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi var palikt neizpildīti). Jaunais punkts nodrošina, ka 
pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar piegādes līgumiem attiecībā uz jurisdikciju un solidāro 
atbildību, tādēļ starptautisko alianšu pakalpojumu līgumus izmeklē ES alianses locekļu valstu 
iestādes, kas uzņemas atbildību kopā ar pašu aliansi (pretējā gadījumā Šveicē bāzēta ES 
pircēju alianse var vienkārši nepildīt visus ES kompetento iestāžu lēmumus, ja vien tās aktīvi 
neatrodas kompetentās iestādes teritorijā).
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piegādātājs iesniedz sūdzību tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā ir reģistrēts 
pircējs, kas tiek turēts aizdomās par 
iesaistīšanos aizliegtā tirdzniecības praksē.

1. Piegādātājs iesniedz sūdzību tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā ir reģistrēts 
pircējs, kas tiek turēts aizdomās par 
iesaistīšanos aizliegtā tirdzniecības praksē, 
vai tās dalībvalsts izpildiestādē, kurā 
uzņēmējdarbību veic piegādātājs. Otrajā 
gadījumā izpildiestāde sūdzību pārsūta tās 
dalībvalsts izpildiestādei, kurā 
uzņēmējdarbību veic pircējs, kas tiek 
turēts aizdomās par iesaistīšanos aizliegtā 
tirdzniecības praksē.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piegādātājs var iesniegt sūdzību tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā tas veic 
uzņēmējdarbību. Šīs dalībvalsts 
izpildiestāde sūdzību pārsūta tās 
dalībvalsts izpildiestādei, kurā 
uzņēmējdarbību veic pircējs, kas tiek 
turēts aizdomās par iesaistīšanos aizliegtā 
tirdzniecības praksē.

Pamatojums

Dažiem MVU nav iespējas iesniegt sūdzības valstīs, kas nav tā valsts, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību. Tāpēc tiem vajadzētu būt iespējai lūgt savas valsts izpildiestādei iesaistīties 
kā sarunu partnerim iepirkuma procesā.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
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5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības iesniegt sūdzību ir arī 
ražotāju organizācijām vai ražotāju
organizāciju asociācijām, kuru biedrs(-i) 
vai biedru biedrs(-i) uzskata, ka to (vai tos) 
skar kāda aizliegta tirdzniecības prakse.

2. Tiesības iesniegt sūdzību un būt 
par pusi tiesvedībā ir arī piegādātāju
organizācijām vai piegādātāju organizāciju 
asociācijām, kuru biedrs(-i) vai biedru 
biedrs(-i) uzskata, ka to (vai tos) skar kāda 
aizliegta tirdzniecības prakse.

Pamatojums

Lai tas būtu saskaņā ar direktīvā lietotajiem terminiem, šim noteikumam jāattiecas uz 
piegādātāju asociācijām. Asociācijas, kas iesniedz sūdzības, būtu jāuzskata par pusēm 
tiesvedībā. Spānijā asociācijām, kas iesniedz sūdzības saskaņā ar pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, nav šāda juridiska statusa, un līdz ar to nedz atsevišķiem NTP upuriem (baiļu 
faktors), nedz tos pārstāvošajām asociācijām nav piekļuves tiesvedībai.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildiestāde pēc sūdzības 
iesniedzēja pieprasījuma nodrošina 
konfidencialitāti sūdzības iesniedzēja 
identitātei un jebkādai citai informācijai, 
kuras izpaušana pēc sūdzības iesniedzēja 
ieskatiem kaitē tā interesēm. Sūdzības 
iesniedzējs minēto informāciju norāda 
konfidencialitātes pieprasījumā.

3. Izpildiestāde nodrošina 
konfidencialitāti sūdzības iesniedzēja 
identitātei, kā arī citai informācijai, kuras 
izpaušana pēc sūdzības iesniedzēja 
ieskatiem kaitē tā interesēm. Sūdzības 
iesniedzējs norāda minēto informāciju.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka sūdzības ir anonīmas, tādējādi novēršot “baiļu faktoru”.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja izpildiestāde uzskata, ka rīcībai 
uz sūdzības pamata nav pietiekama 
pamatojuma, izpildiestāde informē 
sūdzības iesniedzēju par attiecīgajiem 
iemesliem.

4. Ja izpildiestāde uzskata, ka rīcībai 
uz sūdzības pamata nav pietiekama 
pamatojuma, izpildiestāde nekavējoties 
informē sūdzības iesniedzēju par 
attiecīgajiem iemesliem.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izpildiestāde nosaka saprātīgu 
laikposmu, kurā jāuzsāk un jāveic 
izmeklēšana, un pēc tās pabeigšanas 
pieņem pamatotu lēmumu un informē 
puses par savu lēmumu.

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina savlaicīgu laikposmu izmeklēšanas uzsākšanai, veikšanai un 
pabeigšanai un pušu informēšanai par izpildiestādes pieņemto lēmumu.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzsākt un veikt izmeklēšanu pēc 
savas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata;

(a) uzsākt un veikt izmeklēšanu pēc 
savas iniciatīvas vai pamatojoties uz 
sūdzību, tostarp anonīmām sūdzībām vai 
trauksmes cēlēju sūdzībām;

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasīt pircējiem un 
piegādātājiem sniegt visu informāciju, kas 
ir vajadzīga izmeklēšanai par aizliegto 
tirdzniecības praksi;

(b) pieprasīt pircējiem un 
piegādātājiem sniegt visu informāciju, kas 
ir vajadzīga izmeklēšanai par aizliegto 
tirdzniecības praksi, kas radās 
komercattiecībās, un novērtēt, vai šādas 
prakses ir aizliegtas vai atkāpjas no labas 
tirdzniecības prakses;

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) noteikt naudassodu pārkāpuma 
izdarītājam. Minētais sods ir iedarbīgs, 
samērīgs un atturošs, ņemot vērā 
pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu;

(d) noteikt naudassodu un vajadzības 
gadījumā citas atturošas sankcijas fiziskai 
vai juridiskai personai, kura, kā 
konstatēts, ir pārkāpusi šo direktīvu, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
Naudassods un vajadzības gadījumā 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
atturošas, ņemot vērā pārkāpuma veidu, 
ilgumu un smagumu, kā arī visus 
iepriekšējos un atkārtotos šīs direktīvas 
pārkāpumus;

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) publicēt saistībā ar c) un 
d) apakšpunktu pieņemtos lēmumus;

(e) publicēt saistībā ar c) un 
d) apakšpunktu pieņemtos lēmumus, 
tostarp soda apmēru un, kur iespējams, 
aizsargāt sūdzības iesniedzēja 
konfidencialitāti, ja viņš to pieprasa;

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
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6. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informēt pircējus un piegādātājus 
par savām darbībām ikgadējā ziņojumā, 
kurā cita starpā norāda saņemto sūdzību 
skaitu un sākto un slēgto izmeklēšanu 
skaitu. Par katru izmeklēšanu ziņojumā 
ietver kopsavilkumu par lietas būtību un 
izmeklēšanas rezultātu.

(f) informēt pircējus un piegādātājus 
par savām darbībām ikgadējā ziņojumā, 
kurā cita starpā norāda saņemto sūdzību 
skaitu un sākto un slēgto izmeklēšanu 
skaitu. Par katru izmeklēšanu ziņojumā 
ietver kopsavilkumu par lietas būtību, 
izmeklēšanas secinājumus un informāciju 
par procedūras rezultātu, kā arī pieņemto 
lēmumu un konstatētās netaisnīgās 
tirdzniecības prakses tipoloģiju.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Mediācija vai alternatīvs strīdu 
izšķiršanas mehānisms

1. Neskarot 6. pantā paredzētās 
izpildiestādes pilnvaras un pienākumus, 
dalībvalstis var veicināt mediācijas vai 
alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma 
izmantošanu piegādātāja un pircēja strīda 
gadījumā saistībā ar netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, kā definēts 2. pantā. 

2. Mediācijas vai alternatīva strīdu 
izšķiršanas mehānisma izmantošana 
neskar piegādātāja tiesības iesniegt 
sūdzību, kā paredzēts 5. pantā.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants
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Sankcijas

1. Dalībvalstis par šīs direktīvas 
pārkāpumiem piemēro sankcijas. 
Minimālā sankciju summa ir vismaz 2 % 
no pircēja kopējā apgrozījuma saskaņā ar 
tā pēdējo finanšu pārskatu.

2. Ja pircējs atkārto to pašu 
netaisnīgo tirdzniecības praksi, piespriesto 
sankciju summa ir līdzvērtīga 1. punktā 
minētajai summai, ko par katru atkārtotu 
pārkāpumu palielina par 20 %.

Pamatojums

Šā jaunā panta mērķis ir ES līmenī standartizēt sankciju kritērijus, sekojot citu ES noteikumu 
piemēram un neskarot valsts prerogatīvas attiecībā uz lēmumu par sankciju summu.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a. Komisija un dalībvalstu 
izpildiestādes kopā veido publisko iestāžu 
tīklu, kas ciešā sadarbībā piemēro šīs 
direktīvas noteikumus. Turpmākus 
nosacījumus sadarbībai tīklā, tostarp 
informēšanas un konsultēšanas kārtību 
un kārtību, kādā tiek piešķirtas lietas par 
pārrobežu netaisnīgu tirdzniecības praksi, 
nosaka un pārskata Komisija, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm.

Pamatojums

ES līmeņa koordinācija ir būtiska, lai nodrošinātu, ka pret netaisnīgu tirdzniecības praksi, 
kurā iesaistīti dalībnieki no vairākām dalībvalstīm un dalībnieki, kas atrodas ārpus ES, tiek 
piemērota vienlīdzīga attieksme un ka tiesībaizsardzības iestādes var apmainīties ar 
informāciju, iedalīt lietas par pārrobežu netaisnīgu tirdzniecības praksi un koordinēt savu 
pieeju. Šajā priekšlikumā, ar ko izveido ES līmeņa tīklu, ir izmantota Eiropas Konkurences 
tīkla pieredze (Regula (EK) Nr. 1/2003).
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Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Nacionālie novērošanas centri

1. Dalībvalstis izveido nacionālos 
novērošanas centrus, kas novēro 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
darbību.

2. Nacionālie novērošanas centri veic 
vismaz šādas darbības:

(a) novēro un novērtē netaisnīgu 
komercpraksi, veicot apsekojumus un 
tirgus analīzi;

(b) ziņo izpildiestādei par visiem 
konstatētajiem pārkāpumiem;

(c) izstrādā ziņojumus un ieteikumus 
un

(d) palīdz izpildiestādēm sniegt 
informāciju, lai izpildītu 7. un 9. panta 
prasības.

Pamatojums

Tirgus pārredzamība ir būtisks elements, lai garantētu, ka vērtības ķēde darbojas labi.  Šis 
instruments būtu arī ļoti noderīgs, lai novērtētu tiesību aktu īstenošanu ES tiesību aktu 
turpmākās pārskatīšanas vajadzībām un lai atvieglotu datu apmaiņu starp valstīm.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis drīkst paredzēt tādus 
noteikumus par cīņu pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, kas ir stingrāki nekā 
3., 5., 6. un 7. panta noteikumi, ja šādi
nacionālie noteikumi ir saderīgi ar 

Lai nodrošinātu augstāku aizsardzības 
līmeni, dalībvalstis drīkst paredzēt tādus 
noteikumus par cīņu pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, kas ir stingrāki nekā 
paredzēts šajā direktīvā, ja nacionālie 
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noteikumiem par iekšējā tirgus darbību. noteikumi ir saderīgi ar noteikumiem par 
iekšējā tirgus darbību.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir stiprināt lauksaimnieku pozīciju pārtikas ķēdē, ievērot subsidiaritāti 
īstenošanā un sniegt dalībvalstīm iespēju rīkoties ārpus šis direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 15. martam 
dalībvalstis Komisijai nosūta ziņojumu par 
netaisnīgu tirdzniecības praksi
starpuzņēmumu attiecībās pārtikas 
piegādes ķēdē. Ziņojumā jo īpaši ir iekļauti 
visi attiecīgie dati par šajā direktīvā 
paredzēto noteikumu piemērošanu un 
izpildi iepriekšējā gadā attiecīgajā 
dalībvalstī.

1. Līdz katra gada 15. martam 
dalībvalstis Komisijai nosūta ziņojumu par 
direktīvas piemērošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot netaisnīgas tirdzniecības praksei
starpuzņēmumu attiecībās pārtikas 
piegādes ķēdē. Ziņojumā jo īpaši ir iekļauti 
visi attiecīgie dati par šajā direktīvā 
paredzēto noteikumu piemērošanu un 
izpildi iepriekšējā gadā attiecīgajā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs 
direktīvas piemērošanas datuma Komisija 
izvērtē šo direktīvu un sagatavo ziņojumu 
par galvenajiem konstatējumiem, kuru 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai.

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs 
direktīvas piemērošanas datuma Komisija 
izvērtē šo direktīvu un sagatavo ziņojumu 
par galvenajiem konstatējumiem, kuru 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai.
Izvērtējuma ietvaros izskata vajadzību 
iekļaut citus netaisnīgas tirdzniecības 
prakses veidus.
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Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izvērtējumā novērtē vismaz šādus 
aspektus:

(a) lauksaimniecības un pārtikas 
piegādes ķēdes visneaizsargātāko 
dalībnieku aizsardzības pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi efektivitāti;

(b) kompetento izpildiestāžu 
sadarbības efektivitāti;

(c) vajadzību iecelt Eiropas regulatoru 
attiecībā uz Savienības tiesību aktu izpildi 
un uzraudzību pārtikas piegādes ķēdē.
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