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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. pritaria savo pareiškimui, pridėtam 

prie šios rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijos tikslais, pareiškimo tekstas: 

„Naujosios taisyklės dėl gamintojų organizacijų ir konkurencijos teisės (BRO) 

Europos Parlamentas primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV) 42 straipsnį konkurencijos taisyklės taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir 

prekybai jais tik tokiu mastu, kokį nustato Parlamentas ir Taryba, atsižvelgdami į 

bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus, kaip nustatyta tos pačios sutarties 39 

straipsnyje. 

Kaip numatyta sutartyje ir pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką1, 

bendros žemės ūkio politikos tikslai yra svarbesni nei Europos konkurencijos politika. 

Vis dėlto žemės ūkio rinkos nėra atleistos nuo pareigos taikyti konkurencijos teisę. 

Pritaikyti konkurencijos taisykles prie žemės ūkio ypatumų – tai teisės aktų leidėjų, t. y. 

Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyva. 

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas šiuo reglamentu siūlo patikslinti ryšį tarp 

BŽŪP taisyklių, ypač kalbant apie gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų 

                                                 
1 Sprendimas byloje Maizena, 139/79, ES:C:1980:250, 23 punktas; Sprendimas byloje 

Vokietija prieš Tarybą, C-280/93, ES:C:1994:367, 61 punktas.   
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asociacijų vaidmenį ir funkcijas, ir ES konkurencijos teisės taikymo. Toks išaiškinimas 

būtinas dėl to, kad esama neaiškumų, susijusių su šių taisyklių įgyvendinimu, ir yra itin 

svarbus norint pasiekti Sąjungos tikslą sustiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo 

grandinėje. Europos Parlamento pasiūlymais grindžiamas rekomendacijomis, 

pateiktomis 2016 m. lapkričio 14 d. darbo grupės žemės ūkio produktų rinkos 

klausimais ( angl. Agri-Market  Task Force) ataskaitoje.  Šios rekomendacijos buvo 

pagrįstos keliais klausymais ir atsakymais, gautų iš visų maisto produktų tiekimo 

grandinės dalyvių: gamintojų, perdirbėjų ir mažmenininkų. 

Europos Parlamentas siekia supaprastinti ir patikslinti sąlygas, kuriomis gamintojų 

organizacijoms arba gamintojų organizacijų asociacijoms visuose sektoriuose, 

išvardytuose Reglamento Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalyje gali vykdyti veiklą savo 

narių vardu – planuoti gamybą, pateikimą į rinką, derėtis dėl susitarimų dėl žemės ūkio 

produktų tiekimo ir gamybos sąnaudų optimizavimo. Šios užduotys iš esmės reikalauja, 

kad būtų taikoma tam tikra praktika, įskaitant vidaus konsultacijas ir keitimąsi 

komercine informacija šių subjektų viduje. Todėl siūloma, kad ši veikla nepatektų į 

SESV 101 straipsnio 1 dalyje nustatytų antikonkurencinių susitarimų draudimo taikymo 

sritį, ir kad gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos, vykdančios 

bent vieną iš ekonominės veiklos rūšių, galėtų pasinaudoti nuostata, leidžiančia nukrypti 

nuo šio straipsnio taikymo. Tačiau ši leidžianti nukrypti nuostata nėra absoliuti – už 

konkurenciją atsakingos institucijos pasilieka galimybę įsikišti, jeigu, jų nuomone, tokia 

veikla gali panaikinti konkurenciją arba kelia pavojų BŽŪP tikslams. 

Taigi patikslinami gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų 

vaidmuo ir ir jų santykis su konkurencijos teise. Nepažeidžiant institucinių Europos 

Komisijos prerogatyvų, Europos Parlamentas mano, kad naujoms taisyklėms nebūtinas 

išsamesnis išaiškinimas Europos Komisijos gairių forma.“ 

 

 


