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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo 
grandinė“, kadangi jame pripažįstama, skirtingų operatorių skirtinga galia, tačiau mano, 
jog nepakanka šiame komunikate siūlomų priemonių, skirtų kovoti su šia problema;

2. apgailestauja, kad nėra sąsajų tarp aukštų vartotojų kainų ir sumų, kurias gauna Europos 
ūkininkai, ir pabrėžia, kad pridėtinę vertė reikia sąžiningiau padalinti skirtingoms šios 
grandinės grandims;

3. prašo parengti Europos strategiją, skirtą skirtingų grandžių, ypač žemės ūkio sektoriaus, 
derybinei galiai gerinti; mano, kad, inter alia, reikia pakeisti Europos konkurencijos teisės 
aktus ir suderinti nacionalinių konkurencijos institucijų naudojamus kriterijus, 
atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus ypatumus;

4. prašo parengti piktnaudžiavimo rinkoje praktikos sąrašą, pavyzdžiui, kai parduodama 
kainomis, mažesnėmis už savikainą, arba parduodant imami komisiniai, ir šią praktiką 
aiškiai uždrausti Europos Sąjungoje; prašo viešai paskelbti sąrašą įmonių, kurios nevykdo 
savo įsipareigojimų, ir pradėti joms taikyti sankcijas;

5. ypač pabrėžia, kad reikia sustiprinti Europos teisę, susijusią su pavėluotais mokėjimais 
tiekėjams pagal sutartis, sudarytas su viešaisiais ir su privačiaisiais užsakovais; taip pat 
prašo Europos lygmeniu taikyti priemones siekiant vengti nesąžiningos konkurencijos, 
susijusios su distributorių įmonių savo prekių ženklų rinkodara;

6. mano, kad būtina skatinti geresnę skirtingų, grandinei priklausančių, profesinių 
organizacijų integraciją, gerosios praktikos kodekso ir savanoriškų standartinių sutarčių 
rengimą, sudarant galimybes valstybėms narėms, tam tikrais atvejais, ypač susijusiais su 
greitai gendančiomis prekėmis, reikalauti, kad šios sutartys būtų laikomos privalomomis. 


