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Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu 
dostaw żywności 

Aby wzmocnić pozycję mniejszych podmiotów (rolników) w łańcuchu dostaw żywności, Komisja Europejska 
przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. W wyniku negocjacji 
Parlament i Rada osiągnęły porozumienie co do tego wniosku, które ma zostać poddane pod głosowanie w 
pierwszym czytaniu w Parlamencie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. 

Wprowadzenie 
Wniosek Komisji ma swe źródło w zaleceniach Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych i Grupy Wysokiego 
Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego. Osiągnięto konsensus co do tego, że w 
łańcuchu dostaw żywności dochodzi do nieuczciwych praktyk handlowych, przy czym mniejsze podmioty 
są na nie bardziej narażone ze względu na słabszą pozycję przetargową w porównaniu z większymi 
podmiotami. Wprawdzie w większości państw UE obowiązują już przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk 
handlowych, jednak istnieją między nimi znaczne różnice, przy słabej koordynacji między państwami 
członkowskimi UE. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
12 kwietnia 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Wniosek ten 
koncentruje się na ochronie mniejszych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności i ma chronić je przed 
jednostronnie narzucanymi praktykami handlowymi. Akt będący przedmiotem wniosku to dyrektywa, a nie 
rozporządzenie. Daje to państwom członkowskim swobodę działania, a jednocześnie wprowadza ramy 
ogólnounijne i zapewnia równe warunki działania. Państwa członkowskie zostałyby zobowiązane do 
wyznaczenia organu publicznego odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów. Organ ten mógłby 
prowadzić dochodzenia, nakładać grzywny w przypadku udowodnionych naruszeń i współpracować z 
partnerami z innych państw członkowskich. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
1 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) przyjęła sprawozdanie w sprawie 
omawianego wniosku. Wprawdzie z zadowoleniem przyjęła długo oczekiwany akt ustawodawczy służący 
obronie pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności, zaproponowała jednak poprawki, w 
tym dodanie definicji „nieuczciwej praktyki handlowej”, a także uwzględnienie szerszej grupy dostawców i 
nabywców w łańcuchu dostaw żywności oraz poszerzenie zakresu produktów tak, by obejmował wszystkie 
produkty rolne (tj. nie tylko produkty spożywcze). 
19 grudnia 2018 r., po sześciu posiedzeniach w ramach negocjacji trójstronnych, negocjatorzy Parlamentu 
i Rady osiągnęli porozumienie. Zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu udało się wprowadzić do aktu 
ustawodawczego istotne zmiany, odnoszące się zwłaszcza do objęcia nim przedsiębiorstw rolno-
spożywczych większych niż MŚP (do pewnego limitu) oraz do rozszerzenia wykazu zakazanych 
nieuczciwych praktyk handlowych. Tekst kompromisowy uzgodniony podczas rozmów trójstronnych 
uzyskał aprobatę przedstawicieli państw członkowskich w Radzie, a następnie został zatwierdzony na 
posiedzeniu komisji AGRI 23 stycznia 2019 r. Obecnie wymaga formalnego przyjęcia przez Parlament, w 
związku z czym ma zostać poddany pod głosowanie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/amtf-report-improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2666/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2666/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0173
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0309_PL.html#title6
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0082(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: AGRI; sprawozdawca: Paolo 
De Castro (S&D, Włochy). Więcej informacji można znaleźć w 
briefingu z serii „EU Legislation in Progress” [Opracowywanie 
prawa UE]. 
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