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1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a apstiprina savu paziņojumu, kas 

pievienots pielikumā šai rezolūcijai; 

Or. en 

Informācijai — paziņojuma teksts ir šāds: 

“Jaunie noteikumi par ražotāju organizācijām un konkurences tiesībām (TKO) 

Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 42. pantu konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un 

tirdzniecībai piemēro tikai tiktāl, ciktāl to noteikuši Parlaments un Padome, ņemot vērā 

LESD 39. pantā minētos kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķus. 

Kā noteikts LESD un saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru1 KLP mērķi ir 

svarīgāki par Eiropas konkurences politikas mērķiem. Tomēr lauksaimniecības tirgi nav 

atbrīvoti no konkurences tiesību piemērošanas. Konkurences noteikumu pielāgošana 

lauksaimniecības īpatnībām ir likumdevēju, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes, 

prerogatīva. 

Šajā sakarā Eiropas Parlaments ar šīs regulas palīdzību ierosina paskaidrot saikni starp 

KLP noteikumiem, it īpaši ražotāju organizāciju un ražotāju organizāciju apvienību 

lomu un uzdevumiem, un Eiropas konkurences tiesību piemērošanu. Šāds skaidrojums 

                                                 
1 Spriedums Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, 23. punkts; Spriedums Vācija/Padome, C-

280/93, EU:C:1987:367, 61. punkts. 



 

AM\1141521LV.docx  PE614.286v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

ir nepieciešams, jo pastāv nenoteiktība par minēto noteikumu īstenošanu un ir svarīgi 

sasniegt Savienības mērķi stiprināt lauksaimnieku vietu pārtikas piegādes ķēdē. Eiropas 

Parlamenta priekšlikumi balstās uz ieteikumiem, kas izklāstīti Lauksaimniecības tirgu 

jautājumu darba grupas 2016. gada 14. novembra ziņojumā. Šie ieteikumi balstījās uz 

vairākām uzklausīšanām un visu pārtikas piegādes ķēdes dalībnieku — ražotāju, 

apstrādātāju un mazumtirgotāju — ieguldījumu. 

Eiropas Parlamenta mērķis ir vienkāršot un paskaidrot nosacījumus, ar kādiem ražotāju 

organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības visās Regulas (EK) Nr. 1308/2013 

1. panta 2. punktā uzskaitītajās nozarēs savu locekļu vārdā var veikt ražošanas 

plānošanu un produktu laišanu tirgū, vest sarunas par līgumiem par lauksaimniecības 

produktu piegādi un optimizēt ražošanas izmaksas. Šo uzdevumu veikšanai galvenokārt 

ir nepieciešams, lai pastāvētu zināma prakse, tostarp iekšējās konsultācijas un apmaiņa 

ar komercinformāciju šajās vienībās. Tādēļ tiek ierosināts, ka šāda prakse neietilpst 

LESD 101. panta 1. punktā noteiktajā pret konkurenci vērstu nolīgumu aizlieguma 

piemērošanas jomā un ka ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības, kas 

veic vismaz vienu saimniecisku darbību, var izmantot atkāpi no šī panta piemērošanas. 

Tomēr šī atkāpe nav absolūta: konkurences iestādes patur iespēju iejaukties, ja tās 

uzskata, ka šādas darbības var izslēgt konkurenci vai apdraudēt KLP mērķu īstenošanu. 

Tādējādi tiek paskaidrota ražotāju organizāciju un ražotāju organizāciju apvienību loma 

un uzdevumi, un to saistība ar konkurences tiesībām. Neskarot Eiropas Komisijas 

institucionālās prerogatīvas, Eiropas Parlaments uzskata, ka nav nepieciešams sīkāks 

jauno noteikumi skaidrojums Eiropas Komisijas pamatnostādņu veidā.” 

 

 


