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ĪSS PAMATOJUMS

Kopumā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas piedāvāto pieeju, kas būtu pirmais 
solis pārtikas piegādes ķēdē īstenotas netaisnīgas tirdzniecības prakses (NTP) regulēšanā. 
Tomēr atzinuma sagatavotājs ir arī pārliecināts par to, ka priekšlikumā būtu jāprecizē un 
jāuzlabo vairāki jautājumi. 

Galvenās izmaiņas, ko ierosina atzinuma sagatavotājs, ir šādas.

1. Darbības jomas paplašināšana trijos virzienos

• Lauksaimniecības produktu jēdziena paplašināšana ar mērķi aizsargāt visus piegādātājus, 
tostarp tos lauksaimniecības produktu ražotājus, kuri piegādā Līguma I pielikumā uzskaitītos 
produktus, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā. Šie ražotāji netiks nostādīti atšķirīgā situācijā 
kā tie ražotāji, kas piegādā pārtikas produktus. Atšķirīga attieksme pret šiem ražotājiem būtu 
diskriminējoša, un tas ir aizliegts Līgumā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

• Darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā visu piegādes ķēdi, lai no NTP aizlieguma 
labumu gūtu visi ražotāji un pircēji. Priekšlikumā jāparedz rīcības mehānisms 
visneaizsargātākajiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir ļoti ierobežotas iespējas panākt sev 
izdevīgus nosacījumus. Tāpat apšaubāma ir arī izvēle aizliegt NTP tikai noteiktiem tirgus 
dalībniekiem. Ja prakse ir netaisnīga, tā jāaizliedz visiem tirgus dalībniekiem. Visiem 
uzņēmumiem būtu jāievēro noteikumi par labu konkurences praksi un labticīgām un lojālām 
darījumu attiecībām. Vēlreiz jāuzsver, ka šāda atšķirīga attieksme nav attaisnojama ar 
objektīvās situācijas atšķirībām, tāpēc tā uzskatāma par diskrimināciju.

• Darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā visus pircējus, kuri iegādājas un pārdod preces 
iekšējā tirgū, tostarp tos, kuru darījumdarbības vieta atrodas ārpus ES. Šāda darbības jomas 
paplašināšana palīdzētu vairāk aizsargāt visneaizsargātākos piegādātājus.

2. Netaisnīgas tirdzniecības prakses definīcija un aizliegums

Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās ES tiesību aktos nav definēta. 
Tādēļ ir jāpiedāvā pietiekami plaša definīcija. Šāda definīcija būtu īpaši lietderīga gadījumos, 
kas neatbilst netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, kuri uzskaitīti izsmeļošajā sarakstā.
Tā kā ES tiesību sistēmā vēl nav tiesiska regulējuma attiecībā uz netaisnīgiem nosacījumiem 
starpuzņēmumu darījumos, ir jāatbalsta piegādātāji, kas daudzos gadījumos ir lauksaimnieki 
vai MVU, tātad — "vājā" puse līgumā, un jāievieš režīms, kas tos aizsargā. Šādai aizsardzībai 
vajadzētu nodrošināt spēka līdzsvaru sarunās par līgumiem ar pircējiem. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka netaisnīga tirdzniecības prakse pircēju un piegādātāju attiecībās būtu 
jāaizliedz principā, nevis jāaizliedz tikai tādi NTP veidi, kas minēti attiecīgajā Komisijas 
piedāvātajā sarakstā. Tā ir noteikts ierosinātās direktīvas 1. panta 1. punktā. Šim sarakstam 
nevajadzētu izslēgt iespēju sodīt citus netaisnīgas prakses veidus, kas, iespējams, nav tajā 
minēti. Jāaizliedz visu veidu NTP, kā arī ekonomiskas atkarības ļaunprātīga izmantošana, 
pretējā gadījumā direktīvai nebūs reālas jēgas. Atzinuma sagatavotājs arī ierosina aizliegto 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidu sarakstā iekļaut atteikšanos noslēgt rakstisku līgumu ar 
piegādātāju un atteikšanos informēt piegādātāju par vispārīgajiem pārdošanas nosacījumiem 
vai pietiekami detalizētas vai skaidras informācijas nesniegšanu attiecībā uz pirkuma līguma 
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nosacījumiem. Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ierosina aizliegt lauksaimniecības produktu 
vai pārtikas produktu pārdošanu ar zaudējumiem, izņemot gadījumos, kad pārdoto produktu 
derīguma termiņš beidzas divas dienas pēc pārdošanas dienas, šādu praksi iekļaujot 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidu sarakstā un aizliedzot to, ja vien piegādes līguma 
noslēgšanas brīdī nav notikusi attiecīga skaidra un nepārprotama vienošanās.

3. Piegādātāja sūdzības pircēja vai piegādātāja reģistrācijas valstī

Komisijas priekšlikumā paredzētā kārtība, saskaņā ar kuru piegādātājs iesniedz sūdzību tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā ir reģistrēts pircējs, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos 
aizliegtā tirdzniecības praksē, nenodrošina pietiekamu aizsardzību piegādātājiem, jo tiem 
nāktos rakstīt sūdzību citas valsts valodā un viņiem nesaprotamā kārtībā. Piegādātāji tiktu 
labāk aizsargāti, paredzot, ka tie vēršas savas dalībvalsts iestādē un šī iestāde pārsūta sūdzību 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas pircējs.

4. Mediācija vai alternatīvs strīdu izšķiršanas mehānisms
Atzinuma sagatavotājs ierosina jaunu pantu par mediācijas vai citu līdzekļu izmantošanu 
gadījumos, kad starp piegādātāju un pircēju rodas ar NTP saistīts strīds. 

5. Savienības mēroga izpildes tīkla izveide 

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts — lai sekmētu labāku koordināciju izpildiestāžu, ES 
iestāžu un attiecīgo piegādes ķēdes dalībnieku starpā, ir nepieciešams izpildiestāžu 
koordinācijas mehānisms, ko varētu veidot kā tīklu. Atzinuma sagatavotājs vēlētos, lai šim 
tīklam ir patiesa ietekme Eiropas mērogā un lai šajā nolūkā to pilnvaro koordinēt un sekmēt 
saskaņotu un sistemātisku informācijas un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz dalībvalstu 
tiesību aktiem un izpildes pieredzi, lai uzlabotu kopīgo izpratni par to, kādi konkrēti 
uzņēmējdarbības prakses veidi ir uzskatāmi par NTP. Līdzīgs mehānisms (Eiropas 
Konkurences tīkls) ir izveidots konkurences tiesību jomā, un tas palīdz savstarpēji koordinēt 
valstu konkurences iestāžu darbu un īstenot pierādījumos un piemērošanas pieredzē balstītas 
diskusijas.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisijas vadītais augsta līmeņa 
forums 2010. gadā apstiprināja vairākus 
labas prakses principus saistībā ar 
vertikālajām attiecībām pārtikas piegādes 
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ķēdē, par ko vienojušās uzņēmējdarbības 
organizācijas, kuras pārtikas piegādes 
ķēdē pārstāv visus posmus, tostarp 
lauksaimniekus. Šie principi kļuva par 
pamatu 2013. gadā sāktajai piegādes 
ķēdes iniciatīvai.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pārtikas piegādes ķēdē pārtikas 
produktu ražošanas, apstrādes, 
tirdzniecības, izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības posmā darbojas dažādi 
dalībnieki. Šī ķēde neapšaubāmi ir 
vissvarīgākais kanāls, pa kuru pārtikas 
produkti nonāk “no lauka galdā”. Minētie 
dalībnieki pārdod lietošanai pārtikā
pārtikas produktus, proti, galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, arī 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas minēti Līguma I pielikumā, 
un citus minētajā pielikumā neiekļautus 
pārtikas produktus, kas no 
lauksaimniecības produktiem tiek 
pārstrādāti par produktiem lietošanai 
pārtikā.

(3) Lauksaimniecības produktu un 
pārtikas piegādes ķēdē lauksaimniecības 
vai pārtikas produktu ražošanas, apstrādes, 
tirdzniecības, izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības posmā darbojas dažādi 
dalībnieki. Šī ķēde neapšaubāmi ir 
vissvarīgākais kanāls produktu 
piegādē.Minētie dalībnieki pārdod 
lauksaimniecības vai pārtikas produktus, 
proti, galvenokārt lauksaimniecības 
produktus, arī zivsaimniecības un 
akvakultūras produktus, kas minēti Līguma 
I pielikumā, un citus minētajā pielikumā 
neiekļautus pārtikas produktus, kas no 
lauksaimniecības produktiem tiek 
pārstrādāti par produktiem lietošanai 
pārtikā un lauksaimniecībā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībnieku skaits un lielums 
dažādos pārtikas piegādes ķēdes posmos ir 
visai atšķirīgs. Atšķirīgās iespējas panākt 
sev izdevīgākus nosacījumus ir saistītas ar 
to, ka dalībnieku koncentrācijas līmenis 
nav vienāds, kas dažiem no tiem savukārt 
paver iespēju šīs nevienlīdzīgās izdevīgāku 

(5) Līgumslēgšanas brīvība tirgus 
ekonomikā ir jebkuru starpuzņēmumu 
attiecību stūrakmens, un pusēm būtu 
jāspēj izstrādāt tādus līgumus, kas 
vislabāk atbilst to vajadzībām. Tomēr
dalībnieku skaits un lielums dažādos 
pārtikas piegādes ķēdes posmos ir visai 
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nosacījumu panākšanas iespējas izmantot 
netaisnīgā tirdzniecības praksē. Netaisnīga 
tirdzniecības prakse ir īpaši kaitīga pārtikas 
piegādes ķēdes maziem un vidējiem 
dalībniekiem. Lauksaimniecības produktu 
ražotāji, kuri piegādā galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, lielākoties ir 
maza un vidēja lieluma dalībnieki.

atšķirīgs. Tādēļ atšķirīgās iespējas panākt 
sev izdevīgākus nosacījumus ir saistītas ar 
to, ka dalībnieku koncentrācijas līmenis 
nav vienāds, kas dažiem no tiem savukārt 
paver iespēju šīs nevienlīdzīgās izdevīgāku 
nosacījumu panākšanas iespējas izmantot 
negodīgā tirdzniecības praksē. Netaisnīga 
tirdzniecības prakse ir īpaši kaitīga pārtikas 
piegādes ķēdes maziem un vidējiem 
dalībniekiem. Lauksaimniecības produktu 
ražotāji, kuri piegādā galvenokārt 
lauksaimniecības produktus, lielākoties ir 
maza un vidēja lieluma dalībnieki.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vairumā dalībvalstu (bet ne visās) 
ir spēkā īpaši nacionāli noteikumi, kas 
piegādātājus aizsargā no netaisnīgas 
tirdzniecības prakses starpuzņēmumu 
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē. Ja 
iespējams izmantot līgumtiesības vai 
pašregulējamas iniciatīvas, šādu tiesiskās 
aizsardzības formu praktisko vērtību 
ierobežo bailes no pretdarbībām pret 
sūdzības iesniedzēju. Tādēļ dažas 
dalībvalstis, kurās ir pieņemti konkrēti 
noteikumi par netaisnīgu tirdzniecības 
praksi, noteikumu izpildi uztic 
administratīvām iestādēm. Tomēr 
dalībvalstu noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (ja tādi ir) būtiski 
atšķiras.

(6) Vairumā dalībvalstu (bet ne visās) 
ir spēkā īpaši valsts noteikumi, kas 
piegādātājus aizsargā no netaisnīgas 
tirdzniecības prakses starpuzņēmumu 
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē. Meklējot 
tiesisko aizsardzību, bieži vien kā 
problēma tiek norādītas bailes no 
pretdarbībām pret sūdzības iesniedzēju. 
Tādēļ dažas dalībvalstis, kurās ir pieņemti 
konkrēti noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, noteikumu izpildi 
uztic administratīvām iestādēm. Tomēr 
dalībvalstu noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (ja tādi ir) būtiski 
atšķiras.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai mazinātu šādas prakses 
izmantošanu un palīdzētu nodrošināt 
lauksaimniecības produktu ražotājiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni, Savienībā 
būtu jāievieš minimāls standarts 
aizsardzībai pret noteiktiem klaji 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem. 
Šādam standartam būtu jānāk par labu 
visiem lauksaimniecības produktu 
ražotājiem vai ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas piegādā pārtikas 
produktus, tostarp ražotāju organizācijām 
un šādu organizāciju asociācijām, ja vien 
visas minētās personas atbilst 
mikrouzņēmuma, maza un vidēja 
uzņēmuma definīcijai, kura noteikta 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK1

pielikumā. Minētie mikropiegādātāji, 
mazie un vidējie piegādātāji ir īpaši 
neaizsargāti no netaisnīgas tirdzniecības 
prakses, un tiem ir vismazākās iespējas pret 
to cīnīties, neradot nelabvēlīgu ietekmi uz 
savu ekonomisko dzīvotspēju. Tā kā 
netaisnīgas tirdzniecības prakses radītais 
finansiālais spiediens uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem bieži vien pa 
piegādes ķēdi sasniedz lauksaimniecības 
produktu ražotājus, noteikumiem par 
netaisnīgu tirdzniecības praksi būtu 
jāaizsargā arī mazie un vidējie 
starpniekpiegādātāji, kuri minētajā ķēdē 
atrodas lejup no primārajiem ražotājiem.
Minēto starpniekpiegādātāju aizsardzībā 
būtu jāizvairās no neparedzētām sekām (jo 
īpaši no cenu nepamatotas 
paaugstināšanas), kas var rasties, 
tirdzniecībai no apstrādātu 
lauksaimniecības produktu ražotājiem un 
to asociācijām novirzoties uz 
mazaizsargātiem piegādātājiem.

(7) Lai mazinātu šādas prakses 
izmantošanu un palīdzētu nodrošināt 
lauksaimniecības produktu ražotājiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni, Savienībā 
būtu jāievieš minimāls standarts 
aizsardzībai pret noteiktiem klaji 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem. 
Šādam standartam būtu jānāk par labu 
visiem lauksaimniecības produktu 
ražotājiem vai ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas piegādā 
lauksaimniecības vai pārtikas produktus, 
tostarp ražotāju organizācijām un šādu 
organizāciju asociācijām. Minētie 
piegādātāji ir īpaši neaizsargāti no 
netaisnīgas tirdzniecības prakses, un tiem ir 
vismazākās iespējas pret to cīnīties, 
neradot nelabvēlīgu ietekmi uz savu 
ekonomisko dzīvotspēju. Tā kā netaisnīgas 
tirdzniecības prakses radītais finansiālais 
spiediens bieži vien pa piegādes ķēdi 
sasniedz lauksaimniecības produktu 
ražotājus, noteikumiem par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi būtu jāaizsargā arī 
starpniekpiegādātāji, kuri minētajā ķēdē 
atrodas lejup no primārajiem ražotājiem. 
Minēto starpniekpiegādātāju aizsardzībā 
būtu jāizvairās no neparedzētām sekām (jo 
īpaši no cenu nepamatotas 
paaugstināšanas), kas var rasties, 
tirdzniecībai no apstrādātu 
lauksaimniecības produktu ražotājiem un 
to asociācijām novirzoties uz 
mazaizsargātiem piegādātājiem.

____________________
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1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt darbības jomu, aizliedzot netaisnīgu tirdzniecības praksi 
tā, lai no aizlieguma labumu gūtu visi ražotāji un pircēji. Priekšlikumā jāparedz rīcības 
mehānisms visneaizsargātākajiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir ļoti ierobežotas iespējas 
panākt sev izdevīgus nosacījumus. Ja tirdzniecības prakse ir netaisnīga, tā jāaizliedz visiem 
tirgus dalībniekiem. Visiem uzņēmumiem būtu jāievēro noteikumi par labu konkurences 
praksi un labticīgām un lojālām darījumu attiecībām. Atšķirīga attieksme nav pamatojama ar 
atšķirībām objektīvajā un konkrētajā situācijā, tāpēc tā uzskatāma par diskrimināciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šīs direktīvas darbības jomā būtu 
jāiekļauj pakalpojumi, kas saistīti ar 
pārstrādi un izplatīšanu lauksaimniecības 
produktu un pārtikas piegādes ķēdē. Tādi 
pakalpojumi kā, piemēram, transports, 
dezinfekcija vai rēķinu izrakstīšana 
minētajā darbības jomā nebūtu jāiekļauj, 
jo tie nav saistīti ar pārstrādi un 
izplatīšanu lauksaimniecības produktu un 
pārtikas piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tā kā pircēja reģistrācijas vieta ne 
vienmēr ir tā pati vieta, kurā piegādā un 
laiž tirgū lauksaimniecības un pārtikas 
produktus, attiecīgajiem noteikumiem 
būtu jāattiecas uz visiem pircējiem 
neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, ja 
produkti, ko tie iepērk, ir paredzēti ES 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
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piegādes ķēdei.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir iekļaut direktīvas darbības jomā visus pircējus, kuri iegādājas un 
pārdod preces iekšējā tirgū, tostarp tos, kuru reģistrācijas vieta atrodas ārpus Eiropas 
Savienības, lai novērstu iespēju, ka tie izvairās no direktīvas noteikumu piemērošanas.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai izvairītos no neparedzētas 
kropļojošas ietekmes, ko izraisa Savienībā 
esošu piegādātāju aizsargāšana, 
piegādātājiem, kuri ir reģistrēti ārpus 
Savienības, vajadzētu būt spējīgiem 
paļauties uz Savienības minimālo 
standartu, kad viņi pārdod pārtikas 
produktus Savienībā reģistrētiem
pircējiem.

(8) Lai izvairītos no neparedzētas 
kropļojošas ietekmes, ko izraisa Savienībā 
esošu piegādātāju aizsargāšana, 
piegādātājiem, kuri ir reģistrēti ārpus 
Savienības, vajadzētu būt spējīgiem 
paļauties uz Savienības minimālo 
standartu, kad viņi pārdod 
lauksaimniecības un pārtikas produktus 
pircējiem.

Pamatojums

Arvien mazākā ienākumu daļa, kas nonāk pie mazajiem pārtikas ražotājiem un darba 
ņēmējiem jaunattīstības valstīs, un darba apstākļi, ar kuriem viņi saskaras negodīgas 
tirdzniecības prakses dēļ, apdraud Savienības attīstības politiku un tās mērķu sasniegšanu 
saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau 
ir nacionāli noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (kas mēdz atšķirties), ir 
lietderīgi, izmantojot direktīvu, ieviest 
minimālu aizsardzības standartu saskaņā ar 

(10) Tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau 
ir valsts noteikumi par netaisnīgu 
tirdzniecības praksi (kuri mēdz atšķirties), 
ir lietderīgi, izmantojot direktīvu, ieviest 
minimālu aizsardzības standartu saskaņā ar 
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Savienības tiesībām.  Šādi dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai savā tiesību sistēmā 
iekļaut attiecīgos noteikumus tā, lai 
izveidotos saskaņots režīms. Ja vien tiek 
ievērotas iekšējā tirgus darbībai 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
prasības, dalībvalstīm nevajadzētu aizliegt 
savā teritorijā pieņemt un piemērot 
stingrākus noteikumus, kas aizsargā mazos 
un vidējos piegādātājus un pircējus no 
netaisnīgas tirdzniecības prakses, kura tiek 
izmantota starpuzņēmumu attiecībās 
pārtikas piegādes ķēdē.

Savienības tiesībām. Šādi dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai savā tiesību sistēmā 
iekļaut attiecīgos noteikumus tā, lai 
izveidotos saskaņots režīms. Ja vien tiek 
ievērotas iekšējā tirgus darbībai 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
prasības, dalībvalstīm nevajadzētu aizliegt 
savā teritorijā pieņemt un piemērot 
stingrākus noteikumus, kas aizsargā 
piegādātājus un pircējus no netaisnīgas 
tirdzniecības prakses, kura tiek izmantota 
starpuzņēmumu attiecībās
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā netaisnīga tirdzniecības 
prakse var tikt izmantota jebkurā pārtikas 
produkta pārdošanas posmā, t. i., pirms vai 
pēc pārdošanas darījuma vai tā laikā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs 
direktīvas noteikumi būtu jāattiecina uz 
minēto praksi, neraugoties uz to, kad tā tiek 
izmantota.

(11) Tā kā netaisnīga tirdzniecības 
prakse var tikt izmantota jebkurā pārtikas 
produkta pārdošanas posmā, t. i., pirms vai 
pēc pārdošanas darījuma vai tā laikā, vai 
saistībā ar pakalpojumiem, ko pircējs 
sniedz piegādātājam, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šīs direktīvas noteikumi 
būtu jāattiecina uz minēto praksi, 
neraugoties uz to, kad tā tiek izmantota.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atsevišķu tādu organizācijas biedru 
identitāti, kuri ir mazie vai vidējie 
piegādātāji un kuri uzskata, ka pret viņiem 
ir izmantota netaisnīga tirdzniecības 
prakse, var labāk aizsargāt, ja sūdzību 
iesniedz ražotāju organizācija vai šādu 
organizāciju asociācija. Tāpēc dalībvalstu 

(14) Atsevišķu tādu organizācijas biedru 
identitāti, kuri ir mazie vai vidējie 
piegādātāji un kuri uzskata, ka pret viņiem 
ir izmantota netaisnīga tirdzniecības 
prakse, var labāk aizsargāt, ja sūdzību 
iesniedz ražotāju vai piegādātāju
organizācija vai šādu organizāciju 
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izpildiestādēm vajadzētu būt tiesībām 
pieņemt sūdzības no šādām struktūrām un 
rīkoties uz to pamata, vienlaikus 
aizsargājot atbildētāja procesuālās tiesības.

asociācija, kā arī organizācijas, kuras 
strādā ar ražotājiem vai kurām ir 
pierādīta pieredze tirdzniecības praksē 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdēs, tostarp nevalstiskās un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 
Tāpēc dalībvalstu izpildiestādēm vajadzētu 
būt tiesībām pieņemt sūdzības no šādām 
struktūrām un rīkoties uz to pamata, 
vienlaikus aizsargājot atbildētāja 
procesuālās tiesības.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
sūdzību iesniedzēju un citu no netaisnīgas 
prakses cietušo identitātes aizsardzībai, ja 
iestāde pilda pienākumu saskaņā ar 
direktīvas 6. panta e) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalsts izpildiestādēm 
vajadzētu būt pilnvarām, kas 
nepieciešamas, lai tās uz informācijas 
pieprasījumu pamata varētu rezultatīvi 
apkopot faktisko informāciju. Tām 
vajadzētu būt pilnvarotām attiecīgā 
gadījumā izdot rīkojumu par aizliegtas 
prakses izbeigšanu. Ja pastāv tādi atturoši 
faktori kā pilnvaras noteikt sankcijas un 
publicēt izmeklēšanas rezultātu, tie var 
veicināt paradumu maiņu un risinājumu 
atrašanu pirms tiesas starp pusēm, un tāpēc 
šādu atturošu pasākumu veikšana būtu 
jāiekļauj izpildiestāžu pilnvarās. Komisijai

(15) Dalībvalsts izpildiestādēm 
vajadzētu būt pilnvarām, kas 
nepieciešamas, lai tās varētu pildīt savus 
pienākumus. Tām vajadzētu būt 
pilnvarotām attiecīgā gadījumā izdot 
rīkojumu par aizliegtas prakses izbeigšanu, 
lai nodrošinātu lauksaimniecības 
produktu un pārtikas piegādes ķēdes 
taisnīgu un pienācīgu darbību. Ja pastāv 
tādi atturoši faktori kā pilnvaras noteikt 
sodus, tostarp naudassodus vai jebkādas 
citas sankcijas, un publicēt izmeklēšanas 
rezultātu, tie var veicināt paradumu maiņu 
un risinājumu atrašanu pirms tiesas starp 
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un dalībvalstu izpildiestādēm būtu cieši 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu vienotu 
pieeju šajā direktīvā paredzēto noteikumu 
piemērošanā. Izpildiestādēm būtu jāsniedz 
savstarpēja palīdzība, piemēram, 
apmainoties ar informāciju un palīdzot 
izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu aspekts.

pusēm, un tāpēc šādu atturošu pasākumu 
veikšana būtu jāiekļauj izpildiestāžu 
pilnvarās. Būtu jāizveido Savienības 
izpildes tīkls (turpmāk “tīkls”), kuru 
vadītu Komisija un kura mērķis būtu 
koordinēt un sekmēt saskaņotu un 
sistemātisku informācijas un labākās 
prakses apmaiņu attiecībā uz dalībvalstu 
tiesību aktiem un izpildes pieredzi, lai 
nodrošinātu vienotu pieeju šajā direktīvā 
paredzēto noteikumu piemērošanā. Tīklam
būtu arī jāpalīdz uzlabot kopīgo izpratni 
par to, kādi konkrēti uzņēmējdarbības 
prakses veidi ir uzskatāmi par NTP, un 
labāk vērsties pret iespējamu NTP, kam ir 
pārrobežu aspekts.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai uzlabotu lauksaimniecības 
produktu un pārtikas piegādes ķēdes 
darbību, dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai veicināt mediācijas vai alternatīva 
strīdu izšķiršanas mehānisma 
izmantošanu, savukārt Komisijai ES 
līmenī būtu jāveicina dialogs un labākās 
prakses apmaiņa starp visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sekmētu iedarbīgu izpildi, 
Komisijai būtu jāpalīdz organizēt 
dalībvalstu izpildiestāžu sanāksmes, kurās 
var apmainīties ar labāko praksi un būtisku 
informāciju. Komisijai būtu jāizveido un 

(16) Lai sekmētu iedarbīgu izpildi, 
Komisijai būtu jāpalīdz organizēt tīkla
sanāksmes, kurās var apmainīties ar labāko 
praksi un būtisku informāciju. Komisijai 
būtu jāizveido un jāpārvalda tīmekļvietne, 
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jāpārvalda tīmekļvietne, kurā šāda apmaiņa 
var notikt vieglāk.

kurā šāda apmaiņa var notikt vieglāk.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem nevajadzētu mazināt 
dalībvalstu iespējas turpināt piemērot 
spēkā esošos noteikumus ar plašāku 
tvērumu un pieņemt šādus noteikumus 
nākotnē, ja vien tiek ievēroti iekšējā tirgus 
darbībai piemērojamās Savienības tiesību 
aktu prasības. Noteikumi tiktu piemēroti 
kopā ar brīvprātīgiem pārvaldības 
pasākumiem.

(17) Šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem nevajadzētu mazināt 
dalībvalstu iespējas turpināt piemērot 
spēkā esošos noteikumus, kas ir stingrāki,
un pieņemt šādus noteikumus nākotnē, ja 
vien tiek ievēroti iekšējā tirgus darbībai 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
prasības. Uz šiem noteikumiem būtu 
jāattiecina iepriekšējas paziņošanas 
procedūra, un tie tiktu piemēroti kopā ar 
brīvprātīgiem pārvaldības pasākumiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai politiku attiecībā uz netaisnīgu 
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu 
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē varētu 
īstenot iedarbīgi, Komisijai būtu jāpārskata 
šīs direktīvas piemērošana un jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai. Minētajā 
pārskatīšanā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
tam, vai nākotnē būtu pamats papildus 
mazo un vidējo piegādātāju aizsardzībai 
īstenot arī piegādes ķēdē esošo mazo un 
vidējo pārtikas produktu pircēju 
aizsardzību,

(19) Lai politiku attiecībā uz netaisnīgu 
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu 
attiecībās lauksaimniecības produktu un 
pārtikas piegādes ķēdē varētu īstenot 
iedarbīgi, Komisijai būtu jāpārskata šīs 
direktīvas piemērošana un jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai. Minētajā 
pārskatīšanā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
tam, vai nākotnē būtu pamats papildus 
piegādātāju aizsardzībai īstenot arī 
piegādes ķēdē esošo pārtikas produktu 
pircēju aizsardzību,
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir noteikts 
minimālais saraksts ar netaisnīgas 
tirdzniecības prakses veidiem, kuri pircēju 
un piegādātāju starpā ir aizliegti, un 
paredzēti minimālie noteikumi par to 
izpildi un pasākumi saskaņošanai starp 
izpildiestādēm.

1. Šajā direktīvā ir noteikts 
minimālais saraksts ar netaisnīgas 
tirdzniecības prakses veidiem, kuri 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdē pircēju un piegādātāju starpā 
ir aizliegti, un paredzēti minimālie 
noteikumi par to izpildi un pasākumi 
saskaņošanai starp izpildiestādēm.

(Šis grozījums (frāzes “pārtikas piegādes 
ķēde” nomaiņa uz “lauksaimniecības 
produktu un pārtikas piegādes ķēde”) 
attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, 
attiecīgas izmaiņas būs jāizdara visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz dažiem 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, 
kas tiek izmantoti pārtikas produktu 
pārdošanas darījumos starp piegādātāju, 
kurš ir mazs vai vidējs uzņēmums, un 
pircēju, kurš nav mazs vai vidējs 
uzņēmums.

2. Šī direktīva attiecas uz dažiem 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, 
kas tiek izmantoti lauksaimniecības un 
pārtikas produktu pārdošanas darījumos 
starp piegādātāju un pircēju, kurš nav mazs 
vai vidējs uzņēmums.

(Šis grozījums (frāzes “pārtikas produkti” 
nomaiņa uz “lauksaimniecības un pārtikas 
produkti”) attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgas izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) “netaisnīga tirdzniecības prakse” 
ir tāda prakse, kura būtiski atšķiras no 
labas komercprakses, ir pretrunā 
labticīgai un taisnīgai praksei un kuru 
viens tirdzniecības partneris vienpusēji 
uzspiež citam tirdzniecības partnerim;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “pircējs” ir ikviena Savienībā 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona, 
kura pārtikas produktu komercpircējs. 
Termins “pircējs” var attiekties arī uz šādu 
fizisku vai juridisku personu grupu;

a) “pircējs” ir ikviena fiziska vai 
juridiska persona, kura nav mazais vai 
vidējais uzņēmums, neatkarīgi no savas 
uzņēmējdarbības vietas, kura ir 
lauksamniecības produktu vai pārtikas 
produktu komercpircējs nolūkā tos 
pārstrādāt vai izplatīt Savienībā, vai kura 
piegādātājiem sniedz ar pārstrādi un 
izplatīšanu saistītus pakalpojumus. 
Termins “pircējs” var attiekties arī uz šādu 
fizisku vai juridisku personu grupu;

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pārtikas produkti” ir produkti, kas 
iekļauti Līguma I pielikumā un ir paredzēti 
izmantošanai uzturā, kā arī produkti, kuri 
nav iekļauti minētajā pielikumā, bet ir 
ražoti izmantošanai uzturā pēc minēto 
produktu pārstrādes;

d) “lauksaimniecības un pārtikas 
produkti” ir produkti, kas iekļauti Līguma 
I pielikumā un ir paredzēti izmantošanai 
uzturā, kā arī produkti, kuri nav iekļauti 
minētajā pielikumā, bet ir ražoti 
izmantošanai uzturā pēc minēto produktu 
pārstrādes, un lauksaimniecības produkti;

Grozījums Nr. 23
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “ātrbojīgi pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kas kļūst nederīgi 
lietošanai pārtikā, ja netiek glabāti, iepakoti 
vai citādi īpašā veidā apstrādāti, lai nekļūtu 
nederīgi lietošanai pārtikā.

e) “ātrbojīgi lauksaimniecības un 
pārtikas produkti” ir svaigi 
lauksaimniecības un pārtikas produkti, kas 
kļūst nederīgi lietošanai pārtikā vai 
paredzētajam lietojumam, jo īpaši ātri iet 
bojā attiecīgā produkta dabisko īpašību 
dēļ, ja vien tie netiek glabāti, iepakoti vai 
citādi īpašā veidā apstrādāti, lai nekļūtu 
nederīgi lietošanai pārtikā.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) “ekonomiskā atkarība” ir 
situācija, kurā pircēja un piegādātāja 
darījumattiecību izbeigšana var apdraudēt 
piegādātāja darbības turpināšanu un kurā 
piegādātājam nav saprātīgā termiņā 
īstenojama alternatīva risinājuma 
konkrētajām darījumattiecībām. Tiek 
pieņemts, ka šāda situācija iestājas tad, ja 
pircējs nodrošina vismaz 40 % no 
piegādātāja apgrozījuma.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
aizliegta šādu veidu netaisnīga 
tirdzniecības prakse:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
aizliegta vismaz šādu veidu netaisnīga 
tirdzniecības prakse:
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pircējs ātrbojīgu pārtikas produktu 
pasūtījumu atceļ tik vēlu, ka nav gaidāms, 
ka piegādātājs minētajiem produktiem spēs 
atrast pārdošanas vai izmantošanas 
alternatīvu;

b) pircējs ātrbojīgu lauksaimniecības 
vai pārtikas produktu pasūtījumu
vienpusēji atceļ tik vēlu, ka nav gaidāms, 
ka piegādātājs minētajiem produktiem spēs 
atrast pārdošanas vai izmantošanas 
alternatīvu;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pircējs piegādes līgumā izdara tādas 
vienpusējas un ar atpakaļejošu spēku 
piemērojamas izmaiņas, kuras ir saistītas ar 
pārtikas produktu piegādes biežumu, laiku 
vai apjomu, kvalitātes standartiem vai
cenu;

c) pircējs piegādes līgumā izdara tādas 
vienpusējas un ar atpakaļejošu spēku 
piemērojamas izmaiņas, kuras ir saistītas ar 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
piegādes biežumu, laiku vai apjomu, 
kvalitātes standartiem, cenu vai 
maksājumu nosacījumiem;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piegādātājs maksā par pārtikas 
produktu izšķērdēšanu, kas notikusi pircēja 
telpās bet nav notikusi piegādātāja 
nolaidības vai vainas dēļ.

d) piegādātājs maksā par 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu 
izšķērdēšanu, kas notikusi, produktam 
nonākot pircēja īpašumā, un nav notikusi 
piegādātāja nolaidības vai vainas dēļ;

Grozījums Nr. 29
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pircējs tīši vai nolaidības dēļ 
izpauž trešām personām vai kā citādi 
ļaunprātīgi izmanto pircējam un 
piegādātājam kopīgu konfidenciālu 
informāciju, piemēram, saistībā ar 
piegādes līguma saturu vai 
komercnoslēpumiem; tas ietver minētās 
informācijas izmantošanu pircēja 
interesēs, lai tas varētu izstrādāt pats savu 
konkurējošu produktu;

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) pircējs uzspiež vai mēģina uzspiest 
piegādātājam nepamatotu vai nesamērīgu 
sava ekonomiskā riska pārņemšanu;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētie netaisnīgas tirdzniecības prakses 
veidi ir aizliegti, ja par tiem nav panākta 
skaidra un nepārprotama vienošanās 
piegādes līguma noslēgšanas laikā:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minētie netaisnīgas tirdzniecības prakses 
veidi ir aizliegti, ja par tiem nav panākta 
skaidra, nepārprotama un viegli uztverama 
līgumslēdzēju pušu vienošanās piegādes 
līguma noslēgšanas laikā vai ja tie izriet no 
piegādātāja ekonomiskās atkarības no 
pircēja, kas pircējam dod iespēju šādu 
vienošanos uzspiest:
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pircējs pieprasa piegādātājam 
maksāt par piegādātāja pārtikas produktu 
glabāšanu, izvietošanu vai iekļaušanu 
sarakstā;

b) pircējs pieprasa piegādātājam 
maksāt par piegādātāja lauksaimniecības 
vai pārtikas produktu glabāšanu, 
izvietošanu vai iekļaušanu sarakstā;

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lauksaimniecības vai pārtikas 
produktu tālākpārdošana ar 
zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad 
pārdoto produktu derīguma termiņš 
beidzas divas dienas pēc pārdošanas 
datuma.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Līgumattiecības

Piegādātājs var prasīt, lai par ikvienu 
preču piegādi vai sniegto pakalpojumu 
rakstveidā tiek sastādīts skaidri un 
nepārprotami formulēts piegādes līgums, 
kurā ietverti visi attiecīgie tirdzniecības 
darījumu aspekti un izklāstīti vismaz šādi 
elementi:

( a) līgumslēdzējas puses;

b) līguma priekšmets;
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c) piegādāto produktu vai sniegto 
pakalpojumu apjoms, cena un kvalitāte;

d) norēķinu kārtība;

e) līgumsods par līguma neizpildi;

f) līguma ilgums un attiecīgā gadījumā tā 
atjaunošanas kārtība;

g) līguma izbeigšanas iemesli, tostarp 
saprātīgs paziņošanas termiņš; 

h) piemērojamie tiesību akti.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis informē Komisiju par 
izraudzīto izpildiestādi.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piegādātājs iesniedz sūdzību tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā ir reģistrēts 
pircējs, kas tiek turēts aizdomās par 
iesaistīšanos aizliegtā tirdzniecības praksē.

1. Pirms sūdzības iesniegšanas 
piegādātājs var izmantot esošos 
mediācijas pakalpojumus, ja tie ir 
pieejami. Ja tas nav iespējams vai 
neatrisina konkrēto problēmu, piegādātājs 
iesniedz sūdzību tās dalībvalsts 
izpildiestādē, kurā ir reģistrēts pircējs, kas 
tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos 
aizliegtā tirdzniecības praksē, vai tās 
dalībvalsts izpildiestādē, kurā ir reģistrēts 
piegādātājs. Pēdējā gadījumā izpildiestāde 
sūdzību pārsūta tās dalībvalsts 
izpildiestādei, kurā ir reģistrēts pircējs, 
kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos 
aizliegtā tirdzniecības praksē.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības iesniegt sūdzību ir arī 
ražotāju organizācijām vai ražotāju 
organizāciju asociācijām, kuru biedrs(-i) 
vai biedru biedrs(-i) uzskata, ka to (vai tos) 
skar kāda aizliegta tirdzniecības prakse.

2. Tiesības organizācijas vai 
asociācijas vārdā iesniegt sūdzību un 
pienācīgi iesaistīties attiecīgajās 
procedūrās nolūkā pierādīt pārkāpuma 
izdarīšanu un saskaņā ar 6. panta 
noteikumiem ir arī piegādātāju vai 
ražotāju organizācijām vai piegādātāju vai 
ražotāju organizāciju asociācijām saskaņā 
ar Regulu (ES) 1308/2013 un 
profesionālām lauksaimnieku 
organizācijām, kuru biedrs(-i) vai biedru 
biedrs(-i) uzskata, ka to (vai tos) skar kāda 
aizliegta tirdzniecības prakse, bezpeļņas 
nevalstiskām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kā arī organizācijām, 
kuras strādā ar ražotājiem, vai kurām ir 
pierādīta tirdzniecības prakses pieredze 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildiestāde pēc sūdzības 
iesniedzēja pieprasījuma nodrošina 
konfidencialitāti sūdzības iesniedzēja 
identitātei un jebkādai citai informācijai, 
kuras izpaušana pēc sūdzības iesniedzēja 
ieskatiem kaitē tā interesēm. Sūdzības 
iesniedzējs minēto informāciju norāda 
konfidencialitātes pieprasījumā.

3. Izpildiestāde pēc sūdzības 
iesniedzēja pieprasījuma nodrošina 
anonimitāti vai konfidencialitāti sūdzības 
iesniedzēja identitātei un jebkādai citai 
informācijai, kuras izpaušana pēc sūdzības 
iesniedzēja ieskatiem kaitē tā interesēm. 
Sūdzības iesniedzējs minēto informāciju 
norāda iespējamajā anonimitātes vai 
konfidencialitātes pieprasījumā. Iestāde, 
ievērojot atbildētāja intereses, garantē 
procedūras anonimitāti vai 
konfidencialitāti. Tas neskar atbildētāja 
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procesuālās tiesības.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja izpildiestāde uzskata, ka 
sūdzība ir pietiekami pamatota, lai 
rīkotos, izpildiestāde veic izmeklēšanu, 
kas nepārsniedz sešus mēnešus. 
Sarežģītos un pienācīgi pamatotos 
gadījumos šo periodu var pagarināt par 
sešiem mēnešiem. Izpildiestāde informē 
sūdzības iesniedzēju par šādu 
pagarinājumu un tā iemesliem.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Mediācija vai alternatīvs strīdu 
izšķiršanas mehānisms

1. Neskarot 6. pantā paredzētās 
izpildiestādes pilnvaras un pienākumus, 
dalībvalstis var veicināt mediācijas vai 
alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma 
izmantošanu gadījumā, ja starp 
piegādātāju un pircēju noticis strīds 
saistībā ar netaisnīgu tirdzniecības praksi.

2. Mediācijas vai alternatīva strīdu 
izšķiršanas mehānisma izmantošana 
neskar piegādātāja tiesības iesniegt 
sūdzību, kā paredzēts 5. pantā.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izpildiestādei nodrošina 
pienācīgu apgādi un piešķir tai šādas 
pilnvaras:

Dalībvalstis nodrošina, ka izraudzītajai 
izpildiestādei ir nepieciešamie resursi, 
tostarp pietiekami budžeta līdzekļi un 
zināšanas, lai tā spētu pildīt savus 
pienākumus, un piešķir tai šādas pilnvaras:

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saistībā ar izmeklēšanu bez 
brīdinājuma veikt pārbaudes uz vietas;

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lemt par 3. pantā noteikto 
aizliegumu pārkāpuma konstatēšanu un 
pieprasīt pircējam izbeigt aizliegto 
tirdzniecības praksi. Iestāde šādu lēmumu 
var nepieņemt, ja tā pieņemšana rada risku, 
ka var tikt atklāta sūdzības iesniedzēja 
identitāte vai jebkāda cita informācija, 
kuras izpaušana pēc sūdzības iesniedzēja 
ieskatiem kaitē tā interesēm, ja vien 
sūdzības iesniedzējs minēto informāciju ir 
norādījis atbilstoši 5. panta 3. punktam;

c) piemērojamo valsts tiesību aktu 
ietvaros lemt par 3. pantā noteikto 
aizliegumu pārkāpuma konstatēšanu un 
pieprasīt pircējam izbeigt aizliegto 
tirdzniecības praksi. Iestāde šādu lēmumu 
var nepieņemt, ja tā pieņemšana rada risku, 
ka var tikt atklāta sūdzības iesniedzēja 
identitāte vai jebkāda cita informācija, 
kuras izpaušana pēc sūdzības iesniedzēja 
ieskatiem kaitē tā interesēm, ja vien 
sūdzības iesniedzējs minēto informāciju ir 
norādījis atbilstoši 5. panta 3. punktam;
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt naudassodu pārkāpuma 
izdarītājam. Minētais sods ir iedarbīgs, 
samērīgs un atturošs, ņemot vērā 
pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu;

d) saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
noteikt sodus, tostarp naudassodus vai 
jebkuras citas atturošas sankcijas
pārkāpuma izdarītājam. Sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas ar nodarīto 
kaitējumu un atturošas, ņemot vērā 
pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu.

Nosakot piemērojamās sankcijas, 
izpildiestāde ņem vērā, vai viens un tas 
pats tirgus dalībnieks pārkāpumus ir 
izdarījis atkārtoti;

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
izpildiestādes savā starpā rezultatīvi 
sadarbojas un cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu 
aspekts.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
Savienības izpildes tīkla ietvaros 
izpildiestādes savā starpā rezultatīvi 
sadarbojas un cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu 
aspekts.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpildiestādes reizi gadā piedalās 
sanāksmē, kurā diskutē par šīs direktīvas 
piemērošanu, pamatojoties uz ikgadējiem 
ziņojumiem, kas minēti 9. panta 
1. punktā, un labāko praksi šīs direktīvas 
darbības jomā. Komisija veicina minēto 

2. Izpildiestādes reizi gadā Savienības 
izpildes tīkla ietvaros piedalās sanāksmē, 
kurā diskutē par šīs direktīvas 
piemērošanu. Komisija veicina minēto 
sanāksmju norisi.
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sanāksmju norisi.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Savienības izpildes tīkla sastāvs un 
uzdevumi

1. Savienības izpildes tīkla (“tīkls”) 
sastāvā ir viens pārstāvis no katras 
izpildiestādes, divi Komisijas pārstāvji un 
attiecīgie šo pārstāvju aizstājēji.

Tīkls regulāri rīko sanāksmes un, ja 
nepieciešams, tiekas pēc Komisijas vai 
kādas dalībvalsts pienācīgi argumentēta 
pieprasījuma.

Tīkls visas attiecīgās ieinteresētās 
personas iesaista diskusijās par šīs 
direktīvas piemērošanu, lai sekmētu 
dialogu un labas prakses apmaiņu un 
veicinātu vienotu pieeju.

2 Tīklam ir šādi uzdevumi:

a) diskutēt par šīs direktīvas 
piemērošanu, pamatojoties uz 9. panta 
1. punktā minētajiem gada ziņojumiem;

b) veicināt informācijas apmaiņu par 
būtiskiem jautājumiem, tostarp par 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās izmeklēšanas rezultātiem un 
jauniem netaisnīgas tirdzniecības prakses 
gadījumiem;

c) koordinēt un sekmēt saskaņotu un 
sistemātisku informācijas un labas 
prakses apmaiņu attiecībā uz dalībvalstu 
tiesību aktiem un izpildes pieredzi, lai 
uzlabotu kopīgo izpratni par to, kādi 
konkrēti uzņēmējdarbības prakses veidi ir 
uzskatāmi par NTP, un lai sekmīgāk 
vērstos pret potenciālu NTP, kam ir 
pārrobežu aspekts;
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d) izskatīt un analizēt jaunus 
netaisnīgas tirdzniecības prakses veidus;

e) izskatīt jebkādus jautājumus, kas 
attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu, un 
pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus, 
lai veicinātu saskaņotu šīs direktīvas 
piemērošanu, tostarp izveidojot vienotu 
metodiku sankciju noteikšanai un 
piemērošanai.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis drīkst paredzēt tādus 
noteikumus par cīņu pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, kas ir stingrāki nekā 
3., 5., 6. un 7. panta noteikumi, ja šādi 
nacionālie noteikumi ir saderīgi ar 
noteikumiem par iekšējā tirgus darbību.

Dalībvalstis drīkst paredzēt tādus 
noteikumus par cīņu pret netaisnīgu 
tirdzniecības praksi, kas ir stingrāki nekā 
1., 3., 5., 6. un 7. panta noteikumi, ja šādi 
valsts noteikumi ir saderīgi ar noteikumiem 
par iekšējā tirgus darbību, tostarp preču un 
pakalpojumu brīvu apriti un brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, nediskrimināciju un 
piekļuvi objektīvai un neatkarīgai 
izskatīšanai tiesā.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādus jaunus valsts noteikumus, kas 
pārsniedz šīs direktīvas noteikumus, 
paziņo Komisijai trīs mēnešus pirms to 
piemērošanas, un Komisija tos izskata 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/1535 5. 
un 6. pantā noteikto procedūru.
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu iestādes apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp patērētāju organizācijām, par 
piegādes ķēdes darbību dalībvalstīs un par 
šo iestāžu veikto pasākumu efektivitāti šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs 
direktīvas piemērošanas datuma Komisija 
izvērtē šo direktīvu un sagatavo ziņojumu 
par galvenajiem konstatējumiem, kuru 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai.

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs 
direktīvas piemērošanas datuma Komisija 
izvērtē šo direktīvu un sagatavo ziņojumu 
par galvenajiem konstatējumiem, kuru 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai. Šādā 
izvērtējumā izskata, vai ir vajadzība 
pārskatīt šo direktīvu, jo īpaši attiecībā uz 
jaunu netaisnīgas tirdzniecības prakses 
veidu iekļaušanu.
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