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Grozījums Nr. 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka pārtikas apgādes ķēdē starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un
mazumtirgotājiem pastāv nevienlīdzīgs 
spēku samērs, ko nosaka atšķirīgais 
ekonomikas lielums, tirgus spēja un 
stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka līdzsvarotas 
komercattiecības uzlabos pārtikas apgādes 
ķēdes darbību un nāks par labu 
patērētājiem;

1. pauž nožēlu, ka pārtikas apgādes ķēdē 
pastāv nevienlīdzīgs spēku samērs, ņemot 
vērā ražotāju vājās sarunu vešanas 
pozīcijas un tirgotāju, vairumtirgotāju, 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, 
pārstrādātāju, mazumtirgotāju un 
lielveikalu ķēžu spēcīgās sarunu vešanas 
pozīcijas, ko cita starpā nosaka ražotāju 
organizāciju darbības efektivitātes un 
koordinācijas trūkums un atšķirīgais 
saimnieciskais lielums, tirgus spēja un 
stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka līdzsvarotas 
komercattiecības uzlabos pārtikas apgādes 
ķēdes darbību un nāks par labu 
patērētājiem un ražotājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
George Lyon

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka pārtikas apgādes ķēdē starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
mazumtirgotājiem pastāv nevienlīdzīgs 
spēku samērs, ko nosaka atšķirīgais 
ekonomikas lielums, tirgus spēja un 
stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka līdzsvarotas 
komercattiecības uzlabos pārtikas apgādes 
ķēdes darbību un nāks par labu 
patērētājiem;

1. norāda, ka pārtikas apgādes ķēdē starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
mazumtirgotājiem pastāv būtiskas sarunu 
vešanas pozīciju atšķirības, kam par 
iemeslu ir vairāki faktori, tostarp
atšķirīgais saimnieciskais lielums, tirgus 
spēja un stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka 
līdzsvarotas komercattiecības uzlabos 
pārtikas apgādes ķēdes darbību un nāks par 
labu visiem tirgus dalībniekiem, tostarp 
patērētājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka pārtikas apgādes ķēdē starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
mazumtirgotājiem pastāv nevienlīdzīgs 
spēku samērs, ko nosaka atšķirīgais 
ekonomikas lielums, tirgus spēja un 
stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka līdzsvarotas 
komercattiecības uzlabos pārtikas apgādes 
ķēdes darbību un nāks par labu 
patērētājiem;

1. norāda, ka visā pārtikas apgādes ķēdē 
starp izejvielu tirgus dalībniekiem, 
sākotnējiem ražotājiem, pārstrādātājiem un 
mazumtirgotājiem pastāv nevienlīdzīgs 
spēku samērs, ko nosaka atšķirīgais 
saimnieciskais lielums, tirgus spēja un 
stāvoklis šajā ķēdē; uzsver, ka līdzsvarotas 
komercattiecības uzlabos pārtikas apgādes 
ķēdes darbību un nāks par labu 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis izveidot valsts 
mēroga uzraudzības komiteju, ko vadītu 
kompetentais ministrs, lai analizētu 
ienākumus un konkurētspēju pārtikas 
apgādes ķēdē, kā arī tirgus sektorus un 
ierobežojumus, kas raksturīgi katram 
lielākajam ķēdes posmam; šo valsts 
komiteju galīgais mērķis būtu labāka 
informācijas sniegšana ražotājiem un 
priekšlikumu izstrāde, lai konsolidētu 
ražotāju interešu pārstāvības 
organizācijas nolūkā uzlabot to 
organizatorisko darbību un efektivitāti 
darījumu veikšanā un atbalstīt 
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lauksaimnieku apmācību stratēģiskās 
plānošanas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Ashley Fox

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina piegādātājus, jo īpaši 
lauksaimniekus, efektīvāk iesaistīties 
apgādes ķēdē, apvienojoties kooperatīvos, 
lai nostiprinātu savas sarunu vešanas 
pozīcijas; mudina viņus veikt 
ieguldījumus apgādes ķēdes nākamajos 
posmos, lai varētu gūt labumu no ražoto 
produktu pievienotās vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju pārtikas apgādes 
ķēdes problēmu analīzē iekļaut to ķēdes 
jauno dalībnieku ietekmi, kuri 
specializējas mūsdienīgos sabiedriskās 
ēdināšanas veidos, jo īpaši resorānu ķēžu 
nozarē; aicina Komisiju noteikt to tirgus 
daļu, ko aizņem šādi jaunie dalībnieki 
visā Eiropas Savienībā, un izanalizēt 
rīcības atšķirības, kādas tirgū pastāv starp 
šiem jaunajiem un tradicionālajiem ķēdes 
dalībniekiem; aicina Komisiju publicēt 
ziņojumu un vajadzības gadījumā 
ierosināt pasākumus, lai sekmētu šīs 
nozares labāku atbilstību Eiropas 
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konkurences noteikumiem un labai 
komercpraksei un līgumiskajai praksei;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas apgādes 
ķēdes darbību, jo tādējādi patērētājiem var 
tikt liegtas iespējas iegādāties preces par 
zemākām cenām; uzsver, ka palielināta 
pārredzamība visos ķēdes posmos ir 
priekšnoteikums, lai sekmētu konkurenci 
un noturību pret cenu svārstībām;

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
neapgāžami pierāda, ka pārtikas apgādes 
ķēdes mehānismu darbība nepārprotami 
ir traucēta, kas ne tikai liedz patērētājiem 
iespējas iegādāties preces par zemākām 
cenām, bet arī liecina par to, ka 
lauksaimnieku ienākumi nav taisnīgi, 
salīdzinot ar peļņu — kas bieži vien ir ļoti 
liela —, ko gūst nākamo pārtikas apgādes 
ķēdes posmu dalībnieki, ja ceļas pārtikas 
preču cenas; uzsver, ka palielināta 
pārredzamība visos ķēdes posmos ir 
priekšnoteikums, lai sekmētu konkurenci 
un noturību pret cenu svārstībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas apgādes ķēdes 
darbību, jo tādējādi patērētājiem var tikt 
liegtas iespējas iegādāties preces par 

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
liecina par trūkumiem pārtikas apgādes 
ķēdē un nelabvēlīgi ietekmē pārtikas 
apgādes ķēdes darbību, tādējādi 
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zemākām cenām; uzsver, ka palielināta 
pārredzamība visos ķēdes posmos ir 
priekšnoteikums, lai sekmētu konkurenci 
un noturību pret cenu svārstībām;

patērētājiem liedzot iespējas iegādāties 
preces par zemākām cenām; uzsver, ka 
palielināta pārredzamība visos ķēdes 
posmos ir priekšnoteikums, lai sekmētu 
konkurenci un noturību pret cenu 
svārstībām; uzsver, ka ir jāveicina 
ražotāju un MVU labāka piekļuve 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
George Lyon

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas apgādes ķēdes 
darbību, jo tādējādi patērētājiem var tikt 
liegtas iespējas iegādāties preces par 
zemākām cenām; uzsver, ka palielināta 
pārredzamība visos ķēdes posmos ir 
priekšnoteikums, lai sekmētu konkurenci 
un noturību pret cenu svārstībām;

2. uzskata, ka asimetriskā attiecība, kāda 
vērojama starp preču un pārtikas cenām, 
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas apgādes ķēdes 
darbību, piemēram, patērētājiem var tikt 
liegtas iespējas iegādāties preces par 
zemākām cenām; uzsver, ka palielināta 
pārredzamība visos ķēdes posmos ir 
priekšnoteikums, lai sekmētu konkurenci 
un noturību pret cenu svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju stiprināt Kopienas 
intervences mehānismus, lai mazinātu 
cenu svārstības agropārtikas tirgū;

Or. fr
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Grozījums Nr. 11
Ashley Fox

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka augstākas pārtikas 
patēriņa cenas rada spiedienu uz 
mājsaimniecību ienākumiem, jo īpaši uz 
mazāk aizsargātām mājsaimniecībām, 
kuras ievērojami lielāku ienākumu daļu 
tērē pārtikai; atzīst, cik būtiska nozīme ir 
konkurencei starp dažādiem apgādes 
ķēdes dalībniekiem, nodrošinot izvēles 
iespējas un zemākas cenas visiem 
patērētājiem, jo īpaši mazāk 
aizsargātajiem, un uzsver, ka neviena 
pārtikas apgādes ķēdes reforma nedrīkst 
nedz traucēt konkurenci, nedz ierobežot 
patērētājus;

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, cik būtiski ir pārskatīt KLP 
pārtikas atbalsta programmu, kas 
paredzēta pašiem trūcīgākajiem, lai ar 
pārtikas apgādes ķēdes starpniecību 
sniegtu atbalstu Eiropas Savienības 
nabadzīgākajiem iedzīvotājiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Ashley Fox

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d atzīmē, ka otrais patēriņa tirgu 
rezultātu apkopojums liecina, ka 
patērētāji ir apmierināti ar pārtikas 
mazumtirgotāju piedāvātajiem 
pakalpojumiem, taču uzrāda mazāku 
apmierinājumu attiecībā uz pārtikas cenu 
savstarpējo atbilstību; uzsver, ka ir jāseko 
līdzi pārtikas produktu patēriņa cenu 
līmeņiem visās dalībvalstīs; atzinīgi vērtē 
Komisijas publicēto Eiropas Pārtikas 
cenu uzraudzības instrumenta pirmo 
izdevumu, kā arī līdzīgas iniciatīvas 
dalībvalstīs; prasa turpināt šādu 
instrumentu attīstību, lai patērētāji varētu 
labāk pārredzēt cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e ar gandarījumu atzīmē Komisijas 
publicēto Eiropas Pārtikas cenu 
uzraudzības instrumenta pirmo izdevumu; 
aicina Komisiju pastiprināti uzraudzīt 
cenu veidošanu, analizējot izmaksas, 
procesus un pievienoto vērtību atbilstīgi 
konkurences tiesībām un 
komercnoslēpuma aizsardzībai, ko panāk, 
izveidojot Eiropas uzraudzības centru, lai 
pārraudzītu daudzumus, cenas un 
uzcenojumu visos pārtikas apgādes ķēdes 
posmos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 15
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.f aicina dalībvalstis, lai panāktu labāku 
kontroli pār pārtikas apgādes ķēdes 
cenām, stiprināt starpnozaru organizāciju 
nozīmi, īpaši izstrādājot cenu indeksus, un 
jo sevišķi aicina uzlabot sākotnējo 
ražotāju un pārstrādes nozares MVU 
integrāciju citos pārtikas apgādes ķēdes 
posmos;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis rast 
stabilāku pamatu līgumattiecībām, lai visi 
ķēdes dalībnieki kļūtu par īsteniem vienotā 
tirgus labumguvējiem, vienlaikus 
saglabājot tiesības slēgt līgumus; aicina 
Komisiju izstrādāt brīvprātīgus tipveida 
līgumus lauksaimniecības un pārtikas 
nozarei;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis rast 
stabilāku pamatu līgumattiecībām visā 
pārtikas apgādes ķēdē, lai visi ķēdes 
dalībnieki kļūtu par īsteniem vienotā tirgus 
labumguvējiem, vienlaikus saglabājot 
tiesības slēgt līgumus, ko panāk, ierosinot 
brīvprātīgus labas līgumiskās prakses 
kodeksus un apzinot un aizliedzot 
negodīgu līgumisko praksi; uzsver arī, cik 
svarīgi ir noteikt īsus maksājumu 
termiņus visā pārtikas apgādes ķēdē 
saistībā ar pašreiz pārskatāmo Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/35/EK par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos; 
aicina Komisiju izstrādāt brīvprātīgus 
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tipveida līgumus lauksaimniecības un 
pārtikas nozarei; 

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis rast 
stabilāku pamatu līgumattiecībām, lai visi 
ķēdes dalībnieki kļūtu par īsteniem vienotā 
tirgus labumguvējiem, vienlaikus 
saglabājot tiesības slēgt līgumus; aicina 
Komisiju izstrādāt brīvprātīgus tipveida 
līgumus lauksaimniecības un pārtikas 
nozarei;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis rast 
stabilāku pamatu līgumattiecībām, cita 
starpā izstrādājot rakstiskas prasības 
līgumslēdzējiem, lai visi ķēdes dalībnieki 
kļūtu par īsteniem vienotā tirgus 
labumguvējiem, vienlaikus saglabājot 
tiesības slēgt līgumus; aicina Komisiju 
izstrādāt brīvprātīgus tipveida līgumus 
lauksaimniecības un pārtikas nozarei;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt patērētāju 
grupas uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un paraugpraksi un
izstrādātu brīvprātīgus labas 
komercprakses kodeksus visiem pārtikas 
apgādes ķēdes dalībniekiem;

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt patērētāju 
grupas uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un paraugpraksi visā 
Eiropas Savienībā; prasa Komisijai un 
dalībvalstīm šajā jomā izstrādāt
brīvprātīgus Eiropas labas komercprakses 
kodeksus visiem pārtikas apgādes ķēdes 
dalībniekiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 19
George Lyon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt patērētāju 
grupas uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un paraugpraksi un 
izstrādātu brīvprātīgus labas 
komercprakses kodeksus visiem pārtikas 
apgādes ķēdes dalībniekiem;

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt visas 
ieinteresētās personas, tostarp patērētāju 
grupas, uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un paraugpraksi un 
izstrādātu brīvprātīgus labas 
komercprakses kodeksus visiem pārtikas 
apgādes ķēdes dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt patērētāju 
grupas uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un paraugpraksi un 
izstrādātu brīvprātīgus labas 
komercprakses kodeksus visiem pārtikas 
apgādes ķēdes dalībniekiem;

4. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
paplašināt pilnvaras un līdzdalību, kas 
noteikta Lauksaimniecības un pārtikas 
nozares konkurētspējas augsta līmeņa 
grupai; aicina Komisiju mudināt patērētāju 
grupas uz līdzdalību un prasa forumā 
izveidot dažādas platformas, lai visā 
Eiropas Savienībā veicinātu informācijas 
apmaiņu un paraugpraksi un izstrādātu 
brīvprātīgus labas komercprakses kodeksus 
visiem pārtikas apgādes ķēdes 
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dalībniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis un Komisiju 
Lauksaimniecības un pārtikas nozares 
konkurētspējas augsta līmeņa grupā 
izstrādāt vienotu Eiropas labas 
komercprakses brīvprātīgu kodeksu 
attiecībā uz pārtikas apgādes ķēdi;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka Eiropas labas 
komercprakses brīvprātīgajā kodeksā 
varētu iekļaut dalības garantijas 
marķējumu, kas paredzēts patērētājiem un 
norāda, ka tirgos piegādātie produkti 
atbilst šai labajai praksei; dažādu to 
apgādes ķēdes dalībnieku brīvprātīga 
pievienošanās Eiropas kodeksam, kuri 
darbojas primārās ražošanas nākamos 
posmos, ļautu apgādes ķēdes dalībniekiem 
sertificēt līgumus un produktus, kurus tie 
saskaņā ar šiem līgumiem pārstrādā, 
izplata un laiž tirgū, izmantojot dalības 
garantijas marķējumu, lai nodrošinātu 
labāku pārredzamību patērētājiem 
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attiecībā uz labu komercpraksi apgādes 
ķēdē;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka šāds marķējums apliecinās, 
ka līgumi un produkti, kas iegādāti 
saskaņā ar šiem līgumiem, atbilst 
ilgtspējīgai pārtikas apgādes ķēdei un jo 
īpaši taisnīgiem lauksaimnieku 
ienākumiem; apgādes ķēdes dalībnieks, 
kurš iegādājas produktu bez šāda vienota 
Eiropas dalības garantijas marķējuma, 
nevarēs to vēlākos posmos pievienot 
attiecīgajam produktam, kas tiek 
pārstrādāts, iepakots, izplatīts vai tirgots;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
George Lyon

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina visās dalībvalstīs izveidot 
Ombuda biroju, lai izšķirtu 
mazumtirgotāju un piegādātāju strīdus, 
izmeklētu sūdzības un sniegtu ieteikumus 
par to, kā uzlabot atbilstību tiesību aktiem 
un brīvprātīgajiem kodeksiem;

5. mudina visās dalībvalstīs izveidot 
Ombuda biroju, lai izšķirtu visu tirgus 
dalībnieku strīdus, izmeklētu sūdzības un 
sniegtu ieteikumus par to, kā uzlabot 
atbilstību tiesību aktiem un brīvprātīgajiem 
kodeksiem; mudina šos dalībvalstu 
Ombuda birojus apmainīties ar labāko 
praksi un koordinēt savu rīcību;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina visās dalībvalstīs izveidot 
Ombuda biroju, lai izšķirtu 
mazumtirgotāju un piegādātāju strīdus, 
izmeklētu sūdzības un sniegtu ieteikumus 
par to, kā uzlabot atbilstību tiesību aktiem 
un brīvprātīgajiem kodeksiem;

5. mudina visās dalībvalstīs izveidot 
Ombuda biroju, lai izšķirtu visu dažādo 
pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku strīdus, 
izmeklētu sūdzības un sniegtu ieteikumus 
par to, kā uzlabot atbilstību tiesību aktiem 
un brīvprātīgajiem kodeksiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
George Lyon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka labāka līgumtiesību izpratne 
un stingrāka vēršanās pret negodīgu 
līgumisko praksi sekmēs šādas prakses 
izskaušanu; prasa rīkot informācijas 
kampaņu, lai visus pārtikas apgādes ķēdes 
dalībniekus un jo īpaši lauksaimniekus 
informētu par viņu tiesībām, kā arī par 
izplatītākajiem negodīgas komercprakses 
piemēriem. 

6. aicina Komisiju izvērtēt un vajadzības 
gadījumā vērsties pret negodīgu 
komercpraksi un līgumisko praksi, tostarp 
saistībā ar kavētiem maksājumiem, 
vienpusējām līguma nosacījumu 
izmaiņām, ekskluzivitātes klauzulām, 
priekšmaksājumiem, ko prasa pirms 
darījumu slēgšanas, tālākpārdošanas 
cenas uzturēšanu, piesaisti un 
komplektēšanu, apvienotiem pirkuma 
nolīgumiem un maksu par iekļaušanu 
preču sarakstā vai izslēgšanu no tā; 
uzsver, ka labāka līgumtiesību izpratne 
sekmēs šādas prakses izskaušanu; prasa 
rīkot informācijas kampaņu, lai visus 
pārtikas apgādes ķēdes dalībniekus un jo 
īpaši lauksaimniekus informētu par viņu 
tiesībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka labāka līgumtiesību izpratne 
un stingrāka vēršanās pret negodīgu 
līgumisko praksi sekmēs šādas prakses 
izskaušanu; prasa rīkot informācijas 
kampaņu, lai visus pārtikas apgādes ķēdes 
dalībniekus un jo īpaši lauksaimniekus 
informētu par viņu tiesībām, kā arī par 
izplatītākajiem negodīgas komercprakses 
piemēriem.

6. uzsver, ka labāka līgumtiesību izpratne 
un stingrāka vēršanās pret negodīgu 
līgumisko praksi, negodīgu komercpraksi 
un dominējošā stāvokļa izmantošanu 
sekmēs šādas prakses izskaušanu; prasa 
rīkot informācijas kampaņu, lai visus 
pārtikas apgādes ķēdes dalībniekus un jo 
īpaši lauksaimniekus informētu par viņu 
tiesībām, kā arī par izplatītākajiem 
negodīgas komercprakses piemēriem;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apzināt un cīnīties pret negodīgu 
komercpraksi, kas traucē iekšējā tirgus 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt 
patērētājiem pieeju skaidrai informācijai 
par marķējumu, kas ļauj noteikt produkta 
izcelsmi un to, vai produkts ir vietējs un 
tradicionāls ražojums, un uzsver, ka šādas 
marķēšanas shēmas nedrīkst ierobežot 
preču brīvu apriti iekšējā tirgū;

Or. en

Amendement 30
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzīst, cik svarīgi ir mazumtirgotāju 
izveidotie zīmoli, lai veicinātu 
konkurētspēju un nodrošinātu 
patērētājiem labākas izvēles iespējas un 
zemākas cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu — vajadzības gadījumā 
iesniedzot likumdošanas priekšlikumu —
par priekšrocībām, ko sniedz tirgotāju 
izveidotā kvalitātes marķējuma un 
izplatītāju zīmolu labāks tiesiskais 
regulējums, lai ierobežotu to daudzumu 
un vienkāršotu kritērijus, kā arī lai 
uzlabotu tirgus pieejamību ražotājiem un 
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pārredzamību patērētājiem;

Or. fr

Amendement 32
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu par priekšrocībām, ko sniedz 
tirgotāju izveidotā kvalitātes marķējuma 
un izplatītāju zīmolu labāks tiesiskais 
regulējums, lai nepieļautu to skaita 
pieaugumu un sniegtu patērētājiem 
labāku pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f aicina dalībvalstis piešķirt plašāku 
rīcības brīvību valsts konkurences 
uzraudzības iestādēm, ieviešot 
nepastarpinātus pierādījumu vākšanas 
mehānismus attiecībā uz konkurences 
noteikumu pārkāpumiem, ko rada 
negodīga līgumiskā prakse;

Or. de

Grozījums Nr. 34
George Lyon

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.g aicina Komisiju sākt nozares mēroga 
izmeklēšanu par konkurences apstākļiem 
pārtikas apgādes ķēdē; prasa Komisijai 
vērsties pret jebkādu konkurences 
noteikumiem neatbilstošu rīcību, kas 
konstatēta šīs izmeklēšanas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h aicina Komisiju pašreizējos KLP 
tirgus pārvaldības instrumentus 
papildināt ar mehānismiem, kas ļauj 
efektīvāk novērst krīzes sekas, jo īpaši 
paredzot vispārēju klauzulu par ārkārtas 
pasākumu piemērošanu gadījumā, ja 
rodas dziļa krīze, lai Eiropas Savienība 
varētu strauji iejaukties visu dažādo 
lauksaimniecības produktu tirgos;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
6.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.i aicina Komisiju precizēt pārtikas 
apgādes ķēdes publisko iepirkumu 
veicējiem paredzētu informāciju par vides 
un sociālo kritēriju piemērošanu, kuri 
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noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru1, 
un papildināt tos ar inovāciju 
sekmējošiem kritērijiem, jo īpaši nolūkā 
veicināt: a) taisnīgu tirdzniecību attiecībā 
uz vietējiem ražotājiem un produktiem, 
b) ilgtspējīgu Eiropas lauksaimniecību, 
c) tādu piedāvājumu atlasi, kas piedāvā 
labāko cenas un kvalitātes attiecību, nevis 
zemāko cenu, d) atgriešanos pie 
inovatīviem ieguldījumiem Eiropas lauku 
saimniecībās; aicina Komisiju šos 
priekšlikumus iekļaut interpretācijas 
paziņojumā, kas sniegts par tiesisko 
regulējumu, lai līgumtiesību piešķiršanas 
iestādes varētu lielāku vērību pievērst 
uzdevumiem, kuru mērķis ir sekmēt 
inovāciju, ilgtspējīgu attīstību un cīnīties 
pret sociālo atstumtību;

_____________
1 OV L 134, 30.04.2004., 114. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
6.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.j aicina Komisiju pastiprināt centienus, 
lai novērstu diskrimināciju, ar ko 
starptautiskajos tirgos sastopas Eiropas 
lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes 
MVU; jo īpaši aicina Komisiju ierosināt 
pasākumu, kas ļautu Eiropas Savienības 
līgumtiesību piešķiršanas iestādēm valsts 
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pasūtījumu piešķiršanā dot priekšroku 
Eiropas pārtikas apgādes ķēdē 
iesaistītajiem MVU, atbilstīgi 
pasākumiem, ko jau piemēro atsevišķas 
PTO Valsts pasūtījuma nolīguma (VPN) 
puses;

Or. fr


