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NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. považuje za kľúčové zabezpečiť, aby európske právo hospodárskej súťaže zohľadňovalo 

špecifické črty poľnohospodárstva a slúžilo blahu výrobcov aj spotrebiteľov, ktorí hrajú 

dôležitú úlohu v dodávateľskom reťazci; domnieva sa, že európske právo hospodárskej 

súťaže musí vytvoriť podmienky na účinnejší trh, ktorý umožní spotrebiteľom široký 

výber kvalitných výrobkov za konkurenčné ceny a zároveň zabezpečí, aby mali 

prvovýrobcovia motiváciu investovať a inovovať bez toho, aby boli vytlačení z trhu 

nekalými obchodnými praktikami; 

2. vyzýva Komisiu, aby prísne uplatňovala európske právo hospodárskej súťaže v prípadoch, 

keď možno penalizovať nekalé obchodné praktiky; domnieva sa však že existujúce 

povinné ustanovenia a pravidlá nie sú uplatniteľné vo väčšine prípadov nekalých 

obchodných praktík; navyše sa domnieva, že antitrustové právo samo osebe nepostačuje 

na riešenie nekalých obchodných praktík, keďže technické požiadavky na dominantné 

postavenie sú málokedy splnené, aj keď maloobchodníci môžu mať v praxi dominantné 

postavenie v konkrétnej situácii na trhu; 

3. konštatuje, že nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci majú 

viacero podôb vrátane:  

– jednostranných alebo retroaktívnych zmien zmlúv,  

– paušálnych poplatkov, ktoré spoločnosti vyberajú od dodávateľov ako podmienku na 

zaradenie do zoznamu dodávateľov,  

– platieb až o 120 dní, t. j. podstatne neskôr než 60-dňový limit,  

– svojvoľných zliav, ktoré si veľké podniky udeľujú samé sebe za skoré platby alebo 

platby načas,  

– spätného zníženia sumy dlžnej dodávateľom,  

– nútenia zo strany maloobchodníkov k využívaniu určitých výrobcov obalov (tretie 

strany), ktorí platia supermarketom poplatok za obrat, ktorý získajú; 

4. uznáva, že nekalé obchodné praktiky sú najmä výsledkom nerovnováhy príjmov a sily v 

potravinovom dodávateľskom reťazci a je potrebné ich naliehavo riešiť, aby sa zlepšila 

situácia pre poľnohospodárov v potravinárskom odvetví; konštatuje, že predaj za cenu pod 

výrobnými nákladmi a vážne zneužívanie základných potravín ako mliečnych výrobkov, 

ovocia a zeleniny ako najstratovejších položiek u veľkých maloobchodníkov ohrozuje 

dlhodobú udržateľnosť európskej výroby týchto tovarov; uznáva, že vo viacerých 

členských štátoch existuje veľmi výrazná koncentrácia trhu v odvetví obchodu s 

potravinami; víta úsilie, ako napríklad iniciatívu Tierwohl v Nemecku, ktorej cieľom je 

pomôcť poľnohospodárom konkurovať na základe kvality ich výrobkov; 

5. poukazuje na to, že nekalé obchodné praktiky majú závažné negatívne dôsledky pre 

poľnohospodárov, ako napríklad nižšie zisky, vyššie než očakávané náklady, nadvýrobu 

potravín a plytvanie a ťažkosti pri finančnom plánovaní; zdôrazňuje, že tieto praktiky 

majú tiež škodlivé účinky na fungovanie jednotného trhu a môžu utlmiť investície a viesť 

ku slabšej inovácii výrobkov a zníženiu kvality a rozmanitosti výrobkov; zdôrazňuje, že 
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takéto negatíve dôsledky znižujú výber spotrebiteľov; 

6. konštatuje, že od roku 2009 Parlament prijal päť uznesení o problémoch v 

maloobchodnom reťazci EÚ vrátane troch osobitne na tému nerovnováhy a nekalých 

praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci; ďalej konštatuje, že Komisia v rovnakom 

období vypracovala tri oznámenia a zelenú knihu a nechala vypracovať dve záverečné 

správy o podobných otázkach; vyhlasuje preto, že ďalšie analýzy stavu nekalých 

obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci len oddialia naliehavú 

potrebu konať na pomoc poľnohospodárom v boji proti nekalým obchodným praktikám; 

7. domnieva sa, že spoločné chápanie nekalých obchodných praktík by bolo prínosom, a 

preto nalieha na Komisiu, aby vypracovala otvorený zoznam nekalých obchodných 

praktík, ktoré sú zakázané na úrovni EÚ; zdôrazňuje absenciu pravidiel EÚ na boj proti 

nekalým obchodným praktikám medzi subjektmi v potravinovom reťazci; 

8. nalieha na všetky zúčastnené strany v potravinovom reťazci, aby zvážili štandardné 

zmluvy a tiež zmluvy novej generácie, v ktorých sú zdieľané riziká a prínosy; 

9. konštatuje, že hoci výrobky pod súkromnými vlastnými značkami môžu priniesť vyššiu 

hodnotu, možnosť výberu a férovú cenu výrobkov pre spotrebiteľov, dávajú 

maloobchodníkom nekalú a protisúťažnú pozíciu, keďže sa títo stavajú zároveň 

zákazníkmi a konkurentmi; trvá na tom, že otázka súkromných vlastných značiek 

vyžaduje osobitnú pozornosť zo strany Komisie a orgánov hospodárskej súťaže, a 

zdôrazňuje potrebu riešiť potenciálne dlhodobé dôsledky pre dodávateľský reťazec a 

pozíciu poľnohospodárov v ňom; 

10. uznáva, že reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a nová jednotná spoločná 

organizácia trhu zaviedli rad opatrení zameraných na riešenie rozdielov vo vyjednávacej 

sile medzi poľnohospodármi, maloobchodom, veľkoobchodom a malými a strednými 

podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci podporou najmä zriadenia a rozšírenia 

organizácií výrobcov; zdôrazňuje význam tejto spolupráce na strane dodávateľov; 

11. konštatuje, že nariadenie (EÚ) č 1308/2013, ktoré stanovuje zakladanie organizácií 

výrobcov, je podporené finančnými stimulmi v rámci druhého piliera SPP; poukazuje na 

to, že právny rámec rozširuje rozsah kolektívneho vyjednávania (v niektorých odvetviach) 

a zmlúv o dodaní (vo všetkých odvetviach) na organizácie výrobcov, združenia 

organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie, a tiež zavádza dočasné výnimky z 

niektorých pravidiel hospodárskej súťaže v čase závažnej trhovej nerovnováhy, s 

výhradou ochranných opatrení; 

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne podporovala tento prístup na zvýšenie 

vyjednávacej sily prvovýrobcov a podnecovanie výrobcov k tomu, aby sa pripojili k 

organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov; zdôrazňuje najmä 

zraniteľnosť malých a rodinných poľnohospodárskych podnikov, ktorí majú potenciál 

vytvoriť a udržať zamestnanie v izolovaných, vzdialených a horských oblastiach; 

13. domnieva sa, že posilnenie a zriadenie organizácií výrobcov musí ísť ruka v ruke s 

posilnením vyjednávacej sily poľnohospodárov v potravinovom reťazci, najmä tým, že 

získajú právo na kolektívne vyjednanie zmlúv; 
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14. žiada lepšiu transparentnosť a poskytovanie informácií o dodávateľskom reťazci a na 

posilnenie orgánov a nástrojov na informovanie o trhu, ako napríklad nástroja na 

monitorovanie cien potravín v Európe a Strediska pre monitorovanie trhu s mliekom, s 

cieľom poskytovať poľnohospodárom a organizáciám výrobcov presné a včasné údaje o 

trhu; 

15. domnieva sa, že ceny v potravinovom reťazci by mali lepšie zohľadňovať pridanú 

hodnotu prvovýrobcov; žiada preto, aby bol proces tvorby maloobchodných cien čo 

najtransparentnejší; 

16. poukazuje na to, že poľnohospodári si v mnohých členských štátoch zaistili silné 

postavenie v potravinovom reťazci vytvorením družstiev, ktoré zabezpečujú, že pridaná 

hodnota vo fáze spracovania je smerovaná späť k poľnohospodárom, a považuje za 

nevyhnutné, aby tieto družstvá neboli zaťažené dodatočnými nákladmi v dôsledku 

povinnej a nákladnej byrokracie; 

17. vyzýva výrobcov a spracovateľov, aby spolupracovali na investíciách do inovácií a 

zvyšovania pridanej hodnoty ich výrobkov; 

18. je presvedčený, že informovanosť spotrebiteľov o poľnohospodárskych výrobkoch je 

zásadná pre riešenie problémov, ktoré vyplývajú z nerovnováhy v potravinovom 

dodávateľskom reťazci vrátane nekalých obchodných praktík; vyzýva všetky zúčastnené 

strany zapojené do riadenia potravinového dodávateľského reťazca, aby zvýšili 

transparentnosť v rámci celého potravinového reťazca, zvýšili informovanosť 

spotrebiteľov pomocou vhodnejších systémov označovania výrobkov a certifikácie 

s cieľom umožniť spotrebiteľom rozhodovať sa na základe úplných informácií o 

dostupných výrobkoch a primerane konať; 

19. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporovala iniciatívy, 

prostredníctvom ktorých môžu byť spotrebitelia upozornení na riziká cenového dumpingu 

pre prvovýrobcov, a výslovne podporuje osvetové kampane na tento účel v školách a 

vzdelávacích zariadeniach; 

20. uznáva, že aj keď čisto dobrovoľné iniciatívy sú veľmi dôležité a užitočné pri identifikácii 

problematických otázok, nestačia na odstránenie faktora strachu z dodávateľského 

reťazca, pretože majú zásadné nedostatky, ako je široký priestor na neúčasť, konflikty 

záujmov, mechanizmy riešenia sporov, ktoré neberú do úvahy faktor strachu dodávateľa, 

neprítomnosť skutočných sankcií za nedodržiavanie a mizivá alebo žiadna účasť 

príslušných orgánov; 

21. pripomína Komisii, že v decembri 2013 prijal Parlament iniciatívnu správu, v ktorej 

vyzval Komisiu na posúdenie možnosti nezávislého presadzovania na riešenie faktora 

strachu medzi prvovýrobcami; naliehavo žiada Komisiu, aby toto vzala do úvahy vo 

svojej vlastnej správe; 

22. zastáva názor, že profesijné organizácie by mohli pôsobiť ako platforma pre 

prvovýrobcov, čo by im umožnilo podávať bez strachu sťažnosti u príslušného orgánu na 

nekalé obchodné praktiky; 

23. žiada postupy u orgánov presadzovania práva s cieľom umožniť prvovýrobcom 
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predkladať dôverné sťažnosti, a zároveň umožniť orgánom presadzovania práva 

vykonávať vyšetrovania z vlastného podnetu; trvá na tom, že takéto orgány presadzovania 

práva by mali tiež môcť udeľovať primeraný rozsah sankcií za porušovanie nariadení o 

nekalých obchodných praktikách; 

24. spochybňuje neochvejnú podporu Komisie pre iniciatívu v oblasti dodávateľského 

reťazca, vzhľadom na jej obmedzenia; pripomína neochotu poľnohospodárov zúčastňovať 

sa z dôvodu nedostatku dôvery, obmedzenia anonymných sťažností, nedostatku zákonnej 

moci, neschopnosti uplatňovať zmysluplné sankcie, absencie mechanizmov vhodných na 

boj proti dobre zdokumentovaným nekalým obchodným praktikám a obáv v súvislosti s 

nerovnováhou presadzovacích mechanizmov, ktoré neboli primerane zohľadnené; 

vyjadruje poľutovanie nad neochotou Komisie rokovať o otázkach anonymity a 

sankciách; 

25. vyzýva Komisiu, aby posúdila iniciatívu dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o účinnosť, s 

prihliadnutím na obavy, ktoré cituje poľnohospodárska komunita; vyzýva Komisiu, aby sa 

túto dobrovoľnú iniciatívu neposudzovala len na základe počtu registrovaných účastníkov; 

26. vyzýva príslušné zúčastnené strany, aby uľahčili začlenenie organizácií poľnohospodárov 

(vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov) v rámci národných 

kontrolných orgánov spravujúcich potravinový reťazec, a to predovšetkým zabezpečením 

anonymity sťažností a účinného režimu sankcií; 

27. pripomína, že Komisia uznala, že účelový výber jurisdikcie predstavuje hrozbu pre 

fungovanie jednotného trhu a poškodzuje záujmy prvovýrobcov; domnieva sa, že 

spoločná interpretácia pravidiel správnej praxe prijatých v roku 2011 je životne dôležitým 

faktorom pri prekonávaní tohto problému, spoločne s jednotným uplatňovaním týchto 

pravidiel a väčšou spoluprácou medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov; 

28. konštatuje, že viaceré členské štáty zaviedli dobrovoľné kódexy a legislatívne opatrenia, 

ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie dodávateľského reťazca; poukazuje najmä na úrad 

rozhodcu pre potravinový kódex v Spojenom kráľovstve, prípad Portugalska, komisára 

pre potravinový dodávateľský reťazec vo Francúzsku, španielske právo a súčasnú 

iniciatívu s konzultáciou medzi stranami v Belgicku; zdôrazňuje význam spolupráce 

medzi národnými orgánmi a výmenu osvedčených postupov na úrovni EÚ; vyzýva 

členské štáty, aby presadzovali opatrenia prijaté vo vnútroštátnych právnych predpisoch; 

29. domnieva sa, že nezávislé národné regulačné orgány v oblasti potravín by mohli byť 

účinným opatrením na boj proti nekalým obchodným praktikám, pretože vytvárajú väčšiu 

transparentnosť v rámci hodnotového reťazca a umožňujú vykonávať kontroly ex ante na 

ochranu pred zneužívaním dominantného trhu pozície; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 

aby zvážila zriadenie európskeho regulačného orgánu, ktorý by mohol prevziať 

koordinačnú úlohu; 

30. vyzýva Komisiu, aby posúdila tieto národné snahy ako potenciálne modely na 

prispôsobenie, s prihliadnutím na problémy jednotlivých odvetví a národné trhové 

podmienky a špecifiká; 

31. je presvedčený, že rámcové právne predpisy na úrovni EÚ sú nevyhnutné na riešenie 

nekalých obchodných praktík a zabezpečenie, aby európski poľnohospodári a spotrebitelia 
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mali spravodlivé podmienky predaja a nákupu; 

32. naliehavo vyzýva Komisiu, aby včas predložila návrh na rámcové právne predpisy EÚ s 

cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na jednotnom trhu; 

33. zastáva názor, že takéto právne predpisy, ktoré by poskytli prvovýrobcom potrebnú 

právnu istotu na riešenie ich obáv, spolu s opatreniami na zvýšenie vyjednávacej sily 

poľnohospodárov, sú potrebné na doplnenie iniciatívy v oblasti dodávateľského reťazca a 

na ochranu zúčastnených strán, ktoré sa v nej už angažujú, a zároveň by zabezpečili 

odstránenie nekalých obchodných praktík z potravinového dodávateľského reťazca; 

34. žiada rámcové právne predpisy na ochranu všetkých dodávateľov potravín kdekoľvek, aj v 

tretích krajinách; 

35. poukazuje na to, že európske rámcové právne predpisy nesmú znížiť úroveň ochrany v 

krajinách, ktoré prijali vnútroštátne právne predpisy na boj proti nekalým obchodným 

praktikám medzi podnikmi.  
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