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Pakeitimas 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad dėl skirtingo maisto 
gamintojų, perdirbėjų ir mažmeninės 
prekybos įmonių dydžio, jų rinkos svarbos
ir padėties maisto produktų tiekimo 
grandinėje, labai netolygus jų galios 
pasiskirstymas; pabrėžia, kad darnūs 
prekybos ryšiai pagerintų maisto produktų 
tiekimo grandinės veiklą ir būtų naudingi 
vartotojams;

1. apgailestauja dėl labai netolygaus 
galios pasiskirstymo maisto produktų 
tiekimo grandinėje tarp maisto gamintojų,
kurių derybinės pozicijos silpnos, ir 
prekiautojų, didmenininkų, viešojo 
maitinimo įstaigų, perdirbėjų, mažmeninės 
prekybos įmonių ir prekybos centrų tinklų, 
kurių derybinės pozicijos stiprios, ir 
mano, kad jį lemia, inter alia, gamintojų 
organizacijų veiksmingumo ir 
koordinavimo trūkumas ir ekonominio
dydžio, įtakos rinkoje ir padėties maisto 
produktų tiekimo grandinėje skirtumai;
pabrėžia, kad darnūs prekybos ryšiai 
pagerintų maisto produktų tiekimo 
grandinės veiklą ir būtų naudingi 
vartotojams ir gamintojams;

Or. fr

Pakeitimas 2
George Lyon

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad dėl skirtingo maisto 
gamintojų, perdirbėjų ir mažmeninės 
prekybos įmonių dydžio, jų rinkos svarbos
ir padėties maisto produktų tiekimo 
grandinėje, labai netolygus jų galios 
pasiskirstymas; pabrėžia, kad darnūs 
prekybos ryšiai pagerintų maisto produktų 
tiekimo grandinės veiklą ir būtų naudingi

1. pažymi, kad maisto produktų tiekimo 
grandinėje labai netolygus derybinių 
galių pasiskirstymas tarp maisto 
gamintojų, perdirbėjų ir mažmeninės 
prekybos įmonių, ir tai lemia keletas 
veiksnių, įskaitant ekonominį dydį, įtaką 
rinkoje ir padėtį maisto produktų tiekimo 
grandinėje; pabrėžia, kad darnūs prekybos 
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vartotojams; ryšiai pagerintų maisto produktų tiekimo 
grandinės veiklą ir būtų naudingi visiems 
ekonomikos subjektams, įskaitant 
vartotojus;

Or. en

Pakeitimas 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad dėl skirtingo maisto 
gamintojų, perdirbėjų ir mažmeninės 
prekybos įmonių dydžio, jų rinkos svarbos
ir padėties maisto produktų tiekimo 
grandinėje, labai netolygus jų galios 
pasiskirstymas; pabrėžia, kad darnūs 
prekybos ryšiai pagerintų maisto produktų 
tiekimo grandinės veiklą ir būtų naudingi 
vartotojams;

1. pažymi, kad dėl skirtingo pirminių 
produktų rinkos dalyvių, pirminių maisto 
produktų gamintojų, perdirbėjų ir 
mažmeninės prekybos įmonių dydžio, jų 
įtakos rinkoje ir padėties maisto produktų 
tiekimo grandinėje, labai netolygus jų 
galios pasiskirstymas visoje maisto 
produktų tiekimo grandinėje; pabrėžia, kad 
darnūs prekybos ryšiai pagerintų maisto 
produktų tiekimo grandinės veiklą ir būtų 
naudingi vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 4
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina visas valstybes nares įsteigti 
nacionalinio lygmens priežiūros komitetą, 
kuriam pirmininkautų atsakingas 
ministras, kad šis išnagrinėtų maisto 
produktų tiekimo grandinės įplaukas ir 
konkurencingumą, rinkas ir kliūtis, 
būdingas kiekvienam svarbiam grandinės 
sektoriui; pažymi, kad pagrindinis šių 
nacionalinių komitetų tikslas bus geriau 
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informuoti gamintojus ir rengti 
pasiūlymus, kad būtų sustiprintos 
gamintojų interesams atstovaujančios 
organizacijos, t. y. patobulinta jų 
organizacinė sąranga ir veiksmingumas 
prekybos derybose, ir remti ūkininkų 
mokymus strateginio planavimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 5
Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina tiekėjus, ypač ūkininkus, 
susiburti į kooperatyvus, kad jų derybinės 
galios padidėtų, ir taip tapti 
veiksmingesniais tiekimo grandinės 
subjektais; ragina juos investuoti į 
tolesnius tiekimo grandinės etapus, kad 
galėtų gauti naudos iš savo produktų 
pridėtinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją į savo maisto 
produktų tiekimo grandinės problemų 
analizę įtraukti naujų grandinės subjektų, 
kurių specializacija – šiuolaikiškos 
maitinimo paslaugos, ypač viešojo 
maitinimo sektoriaus, poveikį; ragina 
Komisiją nustatyti šių naujųjų subjektų 
visoje Europos Sąjungoje rinkoje 
užimamą dalį ir išnagrinėti šių ir 
tradicinių grandinės subjektų elgesio 
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rinkoje skirtumus; ragina Komisiją 
paskelbti ataskaitą ir, jei reikia, pasiūlyti 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
šis sektorius geriau laikytųsi Europos 
konkurencijos taisyklių ir geros 
komercinės ir sutartinės praktikos;

Or. fr

Pakeitimas 7
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad prekių ir maisto produktų 
vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, daro neigiamą poveikį
maisto produktų tiekimo grandinei, 
kadangi neleidžia vartotojams gauti 
produktų pigiau; pabrėžia, kad didesnis 
visos grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams;

2. mano, kad prekių ir maisto produktų 
vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, yra nepaneigiamas 
įrodymas, kad rinkos mechanizmai maisto 
produktų tiekimo grandinėje akivaizdžiai 
blogai veikia, nes jie ne tik neleidžia 
vartotojams gauti produktų pigiau, bet ir 
parodo, kad ūkininkai negauna sąžiningų 
pajamų, atsižvelgiant į tai, kad, kai prekių 
kainos kyla, tolesni maisto produktų 
tiekimo grandinės subjektai dažnai gauna 
labai didelį pelną; pabrėžia, kad didesnis 
visos grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams;

Or. fr

Pakeitimas 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad prekių ir maisto produktų 2. mano, kad prekių ir maisto produktų 
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vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, daro neigiamą poveikį
maisto produktų tiekimo grandinei, 
kadangi neleidžia vartotojams gauti 
produktų pigiau; pabrėžia, kad didesnis 
visos grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams;

vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, yra ženklas, kad maisto 
produktų tiekimo grandinėje nėra 
pusiausvyros, ir daro neigiamą poveikį,
kadangi neleidžia vartotojams gauti 
produktų pigiau; pabrėžia, kad didesnis 
visos grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams; pabrėžia, 
kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas 
gamintojams ir MVĮ patekti į rinką;

Or. en

Pakeitimas 9
George Lyon

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad prekių ir maisto produktų 
vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, daro neigiamą poveikį 
maisto produktų tiekimo grandinei, 
kadangi neleidžia vartotojams gauti 
produktų pigiau; pabrėžia, kad didesnis 
visos grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams;

2. mano, kad prekių ir maisto produktų 
vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių 
kainų svyravimo, daro neigiamą poveikį 
maisto produktų tiekimo grandinei, pvz.,
neleidžia vartotojams gauti produktų 
pigiau; pabrėžia, kad didesnis visos 
grandinės skaidrumas – pagrindinis 
elementas siekiant pagerinti konkurenciją 
ir atsparumą kainų svyravimams;

Or. en

Pakeitimas 10
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją stiprinti Bendrijos 
intervencijos priemones, kad būtų 
sumažintas kainų svyravimas žemės ūkio 
maisto produktų rinkoje;
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Or. fr

Pakeitimas 11
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pažymi, kad didelės maisto produktų 
vartotojų kainos daro spaudimą namų 
ūkių pajamoms, ir ypač kenčia labiausiai 
pažeidžiami namų ūkiai, kurie priversti 
maistui skirti daug didesnę pajamų dalį;
pripažįsta labai svarbų skirtingų tiekimo 
grandinės subjektų konkurencijos 
vaidmenį suteikiant pasirinkimą ir 
mažesnes kainas visiems vartotojams, 
ypač labiausiai pažeidžiamiems, ir 
pabrėžia, kad maisto produktų tiekimo 
grandinės reformos neturi nei pakenkti 
konkurencijai, nei pažeisti vartotojų;

Or. en

Pakeitimas 12
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad svarbu persvarstyti 
Europos BŽŪP pagalbos maistu 
skurdžiausiesiems programą, kad visoje 
maisto produktų tiekimo grandinėje būtų 
remiami neturtingiausi Europos Sąjungos 
piliečiai;

Or. fr



AM\815858LT.doc 9/21 PE441.249v01-00

LT

Pakeitimas 13
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pažymi, kad pagal antrąją vartotojų 
rinkų rezultatų suvestinę vartotojus 
tenkina maisto produktų mažmeninės 
prekybos įmonių paslaugos, tačiau jų 
netenkina galimybės palyginti maisto 
produktų kainas; pabrėžia, kad reikia 
stebėti  maisto produktų vartotojų kainų 
lygį visose valstybėse narėse; palankiai 
vertina Komisijos paskelbtą pirmąją 
Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonę ir panašias iniciatyvas, kurių 
ėmėsi valstybės narės; ragina toliau 
plėtoti tokias priemones, kad vartotojams 
būtų užtikrintas kainų skaidrumas;

Or. en

Pakeitimas 14
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. su pasitenkinimu pažymi, kad buvo 
paskelbtas pirmasis Europos maisto 
produktų kainų stebėjimo priemonės 
variantas; ragina Komisiją stiprinti kainų 
nustatymo stebėseną atliekant išlaidų, 
procesų ir pridėtinės vertės  analizes, 
laikantis konkurencijos teisės ir 
komercinės paslapties apsaugos, ir įsteigti 
Europos kiekių, kainų ir pelno maržų 
stebėsenos centrą, kuris stebėtų visus 
maisto produktų tiekimo grandinės 
sektorius;
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Or. fr

Pakeitimas 15
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. ragina valstybes nares, siekiant geriau 
kontroliuoti maisto produktų tiekimo 
grandinės kainas, sustiprinti 
daugiasektorinių organizacijų vaidmenį, 
t. y. sukurti kainų rodiklius ir ypač 
sustiprinti pirminių produktų gamintojų ir 
perdirbimo sektoriaus MVĮ integraciją į 
maisto produktų tiekimo grandinę;

Or. fr

Pakeitimas 16
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti tvirtesnį pagrindą sutartiniams 
santykiams siekiant, kad visi subjektai 
galėtų pasinaudoti visomis bendrosios 
rinkos teikiamomis galimybėmis 
neprarasdami galimybės sudaryti sutartis;
ragina Komisiją parengti neprivalomas 
standartines sutartis žemės ūkio maisto 
sektoriui;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares visoje 
maisto produktų tiekimo grandinėje 
suteikti tvirtesnį pagrindą sutartiniams 
santykiams siekiant, kad visi subjektai 
galėtų pasinaudoti visomis bendrosios 
rinkos teikiamomis galimybėmis 
neprarasdami galimybės sudaryti sutartis, 
ir pasiūlyti savanoriškus geros sutartinės 
praktikos kodeksus bei nustatyti ir 
uždrausti nesąžiningą sutartinę praktiką;
be to, pažymi, kad, atsižvelgiant į vykstantį 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/35/EB dėl kovos su 
pavėluotu mokėjimu komerciniuose 
sandoriuose persvarstymą svarbu visoje 
maisto produktų tiekimo grandinėje 
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sutrumpinti mokėjimo terminus; ragina 
Komisiją parengti neprivalomas 
standartines sutartis žemės ūkio maisto 
sektoriui;

Or. fr

Pakeitimas 17
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti tvirtesnį pagrindą sutartiniams 
santykiams siekiant, kad visi subjektai 
galėtų pasinaudoti visomis bendrosios 
rinkos teikiamomis galimybėmis 
neprarasdami galimybės sudaryti sutartis;
ragina Komisiją parengti neprivalomas 
standartines sutartis žemės ūkio maisto 
sektoriui;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti tvirtesnį pagrindą sutartiniams 
santykiams, inter alia, nustatyti rašytinius 
reikalavimus sudaromoms sutartims,
siekiant, kad visi subjektai galėtų 
pasinaudoti visomis bendrosios rinkos 
teikiamomis galimybėmis neprarasdami 
galimybės sudaryti sutartis; ragina 
Komisiją parengti neprivalomas 
standartines sutartis žemės ūkio maisto 
sektoriui;

Or. de

Pakeitimas 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti 
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti 
vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti dalytis informacija ir 
pažangiąja patirtimi, taip pat rengti 
savanoriškus visų maisto produktų tiekimo 

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti 
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti 
vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti visoje Europos Sąjungoje 
dalytis informacija ir pažangiąja patirtimi, 
taip pat prašo Komisijos ir valstybių narių 
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grandinės subjektų geros prekybos 
praktikos kodeksus;

rengti Europos savanoriškus visų maisto 
produktų tiekimo grandinės subjektų geros 
prekybos praktikos kodeksus;

Or. en

Pakeitimas 19
George Lyon

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti 
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti 
vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti dalytis informacija ir 
pažangiąja patirtimi, taip pat rengti 
savanoriškus visų maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektų geros prekybos 
praktikos kodeksus;

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti visus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
vartotojų grupes, ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti dalytis informacija ir 
pažangiąja patirtimi, taip pat rengti 
savanoriškus visų maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektų geros prekybos 
praktikos kodeksus;

Or. en

Pakeitimas 20
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti 
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti 
vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti dalytis informacija ir 

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti 
Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės 
kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių;
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti 
vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti visoje Europos Sąjungoje 
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pažangiąja patirtimi, taip pat rengti 
savanoriškus visų maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektų geros prekybos 
praktikos kodeksus;

dalytis informacija ir pažangiąja patirtimi, 
taip pat rengti savanoriškus visų maisto 
produktų tiekimo grandinės subjektų geros 
prekybos praktikos kodeksus;

Or. fr

Pakeitimas 21
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad Žemės ūkio maisto 
pramonės konkurencingumo aukšto lygio 
grupė parengtų bendrą Europos 
savanorišką maisto produktų tiekimo 
grandinės geros komercinės praktikos 
kodeksą;

Or. fr

Pakeitimas 22
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad į Europos savanorišką 
geros prekybos praktikos kodeksą galima 
įtraukti vartotojams skirtą dalyvavimo 
garantijos ženklą, kuriuo būtų žymimi 
laikantis šios geros praktikos rinkoms 
tiekiami produktai; pažymi, kad 
savanoriškas įvairių tolesnio nei bazinė 
gamyba etapo grandinės subjektų 
prisijungimas prie Europos kodekso 
galėtų sudaryti sąlygas maisto produktų 
tiekimo grandinės subjektams naudojantis 
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dalyvavimo garantijos ženklu sertifikuoti 
savo sutartis ir produktus, kuriuos jie 
perdirba, platina ar pagal šias sutartis 
teikia rinkai, kad vartotojams būtų galima 
užtikrinti skaidrumą geros prekybos 
praktikos maisto produktų tiekimo 
grandinėje požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 23
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad šis ženklas reikštų, kad 
sutartys ir pagal jas įsigyti produktai 
atitinka maisto produktų grandinės 
tvarumo ir ypač ūkininkų pajamų 
sąžiningumo principus; pažymi, kad 
subjektas, įsigyjantis produktą, neturintį 
dalyvavimo garantijos ženklo, vėliau 
negalėtų pažymėti šiuo ženklu perdirbto, 
supakuoto, platinamo ar parduodamo 
produkto;

Or. fr

Pakeitimas 24
George Lyon

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina visose valstybėse narėse įsteigti 
ombudsmeno institucijas, kurios spręstų
mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų
ginčus, nagrinėtų skundus ir rengtų 
rekomendacijas, kaip geriau laikytis teisės 

5. ragina visose valstybėse narėse įsteigti 
ombudsmeno institucijas, kurios spręstų 
visų ekonomikos subjektų ginčus, 
nagrinėtų skundus ir rengtų 
rekomendacijas, kaip geriau laikytis teisės 
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aktų ir savanoriškų kodeksų; aktų ir savanoriškų kodeksų; ragina šiuos 
nacionalinius ombudsmenus keistis 
gerąja patirtimi ir koordinuoti savo 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina visose valstybėse narėse įsteigti 
ombudsmeno institucijas, kurios spręstų 
mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų
ginčus, nagrinėtų skundus ir rengtų 
rekomendacijas, kaip geriau laikytis teisės 
aktų ir savanoriškų kodeksų;

5. ragina visose valstybėse narėse įsteigti 
ombudsmeno institucijas, kurios spręstų 
visų skirtingų maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektų ginčus, nagrinėtų 
skundus ir rengtų rekomendacijas, kaip 
geriau laikytis teisės aktų ir savanoriškų 
kodeksų;

Or. fr

Pakeitimas 26
George Lyon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad geresnis sutartinių teisių 
žinojimas ir griežtesni veiksmai kovojant 
su nesąžiningais sutartiniais santykiais
padės užkirsti kelią tokiai praktikai; prašo 
parengti informavimo kampaniją, kuri būtų 
skirta visiems maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektams, ypač ūkininkams, 
informuoti apie jų teises ir dažniausiai 
pasitaikančią nesąžiningą prekybos 
praktiką.

6. ragina Komisiją įvertinti ir, jei reikia, 
spręsti nesąžiningos komercinės ir 
sutartinės praktikos problemą, įskaitant 
vėluojančius mokėjimus, vienašališkus 
sutarčių sąlygų pakeitimus, sąlygas dėl 
išimtinių teisių, išankstinius mokėjimus 
kaip sąlygą pradėti derybas, perpardavimo 
kainų palaikymą, produktų siejimą ir 
jungimą, bendro pirkimo susitarimus ir 
įtraukimo į prekybos sąrašą arba 
išbraukimo iš jo mokesčius; pabrėžia, kad 
geresnis sutartinių teisių žinojimas padės 
užkirsti kelią tokiai praktikai; prašo 
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parengti informavimo kampaniją, kuri būtų 
skirta visiems maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektams, ypač ūkininkams, 
informuoti apie jų teises;

Or. en

Pakeitimas 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad geresnis sutartinių teisių 
žinojimas ir griežtesni veiksmai kovojant 
su nesąžiningais sutartiniais santykiais 
padės užkirsti kelią tokiai praktikai; prašo 
parengti informavimo kampaniją, kuri būtų 
skirta visiems maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektams, ypač ūkininkams, 
informuoti apie jų teises ir dažniausiai 
pasitaikančią nesąžiningą prekybos 
praktiką.

6. pabrėžia, kad geresnis sutartinių teisių 
žinojimas ir griežtesni veiksmai kovojant 
su nesąžiningais sutartiniais ir 
komerciniais santykiais ir 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi
padės užkirsti kelią tokiai praktikai; prašo 
parengti informavimo kampaniją, kuri būtų 
skirta visiems maisto produktų tiekimo 
grandinės subjektams, ypač ūkininkams, 
informuoti apie jų teises ir dažniausiai 
pasitaikančią nesąžiningą prekybos 
praktiką;

Or. fr

Pakeitimas 28
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti nesąžiningą komercinę praktiką, 
kenkiančią vidaus rinkos veikimui, ir su 
ja kovoti;

Or. en
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Pakeitimas 29
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad vartotojams labai svarbu 
galėti naudotis aiškia ženklinimo 
informacija, kuri sudarytų sąlygas 
sužinoti produkto kilmę bei atpažinti
vietos ir tradicinius produktus, ir 
pabrėžia, kad tokios ženklinimo sistemos 
neturėtų riboti laisvo prekių judėjimo 
vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 30
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pripažįsta mažmeninės prekybos 
įmonių nuosavų prekės ženklų svarbą 
didinant konkurenciją ir gerinant 
vartotojų pasirinkimą bei užtikrinant 
jiems mažesnes kainas;

Or. en

Pakeitimas 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina Komisiją atlikti geresnės 
privačių kokybės ir platintojų ženklų 
teisinės sistemos teikiamos naudos 
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poveikio vertinimą ir vėliau, prireikus, 
šiuo klausimu parengti teisėkūros 
pasiūlymą, siekiant, kad jų nebūtų 
pernelyg daug, ir norint supaprastinti 
kriterijus bei užtikrinti gamintojams 
geresnes galimybes patekti į rinką, o 
vartotojams – didesnį skaidrumą; 

Or. fr

Pakeitimas 32
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina Komisiją atlikti patobulintos 
privačių kokybės ir platintojų ženklų 
teisinės sistemos teikiamos naudos 
poveikio vertinimą, kad jų neatsirastų per 
daug ir kad vartotojams būtų užtikrintas 
didesnis skaidrumas;

Or. en

Pakeitimas 33
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina valstybes nares išplėsti savo 
nacionalinių konkurencijos institucijų 
veiklos sritį sukuriant nesudėtingas 
įrodymų, susijusių su nesąžiningos 
sutartinės praktikos lemiamais 
konkurencijos iškraipymais, rinkimo 
priemones;

Or. de
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Pakeitimas 34
George Lyon

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. ragina Komisiją pradėti sektorinį 
konkurencijos maisto produktų tiekimo 
grandinėje tyrimą; ragina Komisiją kovoti 
su per šį tyrimą nustatyta 
antikonkurencine veikla.

Or. en

Pakeitimas 35
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. ragina Komisiją papildyti esamas 
BŽŪP rinkos valdymo priemones 
priemonėmis, skirtomis veiksmingiau 
naikinti krizės padarinius, ypač taikant 
išskirtinėms priemonėms bendrąją sąlygą, 
kad kilus rimtai krizei Europos Sąjunga 
galėtų greitai įsikišti į visų skirtingų 
žemės ūkio produktų rinkas;

Or. fr

Pakeitimas 36
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. ragina Komisiją maisto produktų 
tiekimo grandinės viešiesiems pirkėjams 
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išaiškinti 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo1 nustatytų aplinkos ir 
socialinių kriterijų taikymą ir papildyti 
juos kriterijais, kuriais remiamos 
inovacijos, ypač siekiant skatinti: a) vietos 
gamintojų ir vietos produktų atžvilgiu 
sąžiningą prekybą, b) tvarų Europos 
žemės ūkį, c) paraiškų atranką, kuri būtų 
grindžiama geriausiu kokybės ir kainos 
santykiu, o ne mažiausia kaina ir d) 
novatoriškas investicijas į Europos ūkius;
ragina Komisiją įtraukti šiuos pasiūlymus 
į paskelbtą aiškinamąjį komunikatą dėl 
teisinės sistemos, skirtą padėti 
perkančiosioms institucijoms geriau 
atsižvelgti į inovacijų skatinimo, tvaraus 
vystymosi ir kovos su socialine atskirtimi 
tikslus;

_____________
OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

Or. fr

Pakeitimas 37
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
siekiant užkirsti kelią diskriminacijai, 
kurią patiria Europos žemės ūkio maisto 
sektoriaus MVĮ; ypač ragina Komisiją 
pasiūlyti priemonę, kuri suteiktų Europos 
Sąjungos perkančiosioms institucijoms 
galimybę per viešuosius pirkimus teikti 
pirmenybę Europos maisto produktų 
tiekimo grandinės MVĮ , taip kaip jau 

                                               



AM\815858LT.doc 21/21 PE441.249v01-00

LT

dabar elgiasi kai kurios PPO sutarties dėl 
viešųjų pirkimų šalys;

Or. fr


