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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rozvoj vítá Komisí navrženou směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v potravinovém řetězci. Nekalé obchodní praktiky v evropském potravinovém řetězci 
přispívají k příjmové nejistotě, plýtvání potravinami, nižším potravinovým standardům 
a modernímu otroctví jak v EU, tak mimo ni. Tato směrnice přináší významnou příležitost 
k řešení nekalých obchodních praktik napříč Unií a zajišťuje, aby potravinový řetězec 
pracoval v zájmu všech. 

Výbor pro rozvoj vítá zejména skutečnost, že se směrnice vztahuje bez rozdílu na unijní 
i mimounijní dodavatele. Dodavatelé na potravinový řetězec EU se sídlem v nečlenském státě 
mohou mít omezený přístup k informacím a ke znalostem v oblasti práva a financí, čímž jsou 
zranitelní vůči nekalým obchodním praktikám. Vyřešení této nerovnováhy je klíčem 
k opravdovému zajištění rovných podmínek jak pro výrobce v EU, tak pro výrobce mimo ni, 
poskytnutí rovných podmínek, prevenci cenového dumpingu a zaručení spravedlivé 
návratnosti zemědělcům na celém světě. 

Evropská unie se ve svých Smlouvách zavazuje, že bude přispívat k udržitelnému rozvoji 
a k cílům udržitelného rozvoje. Jakákoli forma souhlasu s nekalými obchodními praktikami 
vůči mimounijním výrobcům ze strany evropských kupujících by byla v rozporu se závazkem 
Unie vůči soudržnosti politik v oblasti rozvoje a ohrozila by cíle unijní politiky v jejích 
partnerských zemích.

Posouzení dopadů předložené Komisí, které v oddíle 6.3.3 uvádí, že „jejich nezahrnutí by 
mohlo vyústit v narušení hospodářské soutěže a v přesměrování obchodu; kupující by mohli 
mít nabídky ze zdrojů od zahraničních dodavatelů, kteří by nebyli chráněni pravidly 
týkajícími se nekalých obchodních praktik“, plně podporuje začlenění mimounijních 
zemědělců. Je tedy i v zájmu dodavatelů z EU, aby se směrnice vztahovala jednotně na 
všechny dodavatele. Komise v tomto posouzení dopadů také upozorňuje na to, že „přehlížení 
mezinárodní dimenze potravinového řetězce může vést k zanechání příslušných postupů mimo 
dosah donucovacího orgánu. Komise zde dále dodává, že „diskriminační hledisko také hraje 
ve prospěch začlenění dodavatelů ze třetích zemí“.  S ohledem na tyto souvislosti je cílem 
následujících pozměňovacích návrhů zajistit jasná pravidla jak zemědělcům z EU, tak 
zemědělců z třetích zemí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve fázích produkce, zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodního prodeje potravinářských 
produktů jsou v potravinovém 
dodavatelském řetězci aktivní různé 
subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec 
je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se 
potravinářské produkty dostávají ze 
zemědělského podniku až na stůl. Tyto 
subjekty obchodují s potravinářskými 
produkty, tj. s prvotními zemědělskými 
produkty, včetně produktů rybolovu 
a akvakultury, uvedenými na seznamu 
v příloze I Smlouvy, které jsou určené 
k užití jako potraviny, a jinými 
potravinářskými produkty neuvedenými na 
seznamu v dotyčné příloze, ale 
zpracovanými ze zemědělských produktů 
určených k užití jako potraviny.

(3) Ve fázích produkce, zpracování, 
dovozu, vývozu, uvádění na trh, distribuce 
a maloobchodního prodeje zemědělských a 
potravinářských produktů a jejich prodeje 
koncovým spotřebitelům jsou v 
zemědělském a potravinovém řetězci 
aktivní různé subjekty. Potravinový 
dodavatelský řetězec je zdaleka 
nejdůležitějším kanálem, jímž se 
zemědělské a potravinářské produkty 
dostávají ze zemědělského podniku až na 
stůl. Tyto subjekty obchodují se 
zemědělskými a potravinářskými produkty, 
tj. s prvotními zemědělskými produkty, 
včetně produktů rybolovu a akvakultury, 
uvedenými na seznamu v příloze I 
Smlouvy, které jsou určené k užití jako 
potraviny, a jinými potravinářskými 
produkty neuvedenými na seznamu 
v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze 
zemědělských produktů určených k užití 
jako potraviny.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Počet a velikost subjektů se 
v různých fázích potravinového řetězce 
liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí 
s různými úrovněmi koncentrace subjektů 
a mohou umožňovat nespravedlivé 
uplatňování vyjednávací síly pomocí 
nekalých obchodních praktik. Nekalé 
obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro 
malé a střední subjekty v potravinovém 
řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají 
prvotní zemědělské produkty, jsou 
většinou malé nebo střední podniky.

(5) Počet a velikost subjektů se 
v různých fázích zemědělského a 
potravinového řetězce liší. Rozdíly ve 
vyjednávací síle souvisejí s různými 
úrovněmi koncentrace subjektů a mohou 
umožňovat nespravedlivé uplatňování 
vyjednávací síly pomocí nekalých 
obchodních praktik. Nekalé obchodní 
praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé 
a střední subjekty v potravinovém řetězci
jak v Unii, tak mimo ni. Zemědělští 
výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské 
produkty, jsou často malé nebo střední 
subjekty v zemědělském a potravinovém 
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řetězci.

Odůvodnění

Drobní producenti potravin a pracovníci v rozvojových zemích jsou přímo či nepřímo 
zasaženi nekalými obchodními praktikami ze strany nejsilnějších hráčů v potravinovém 
dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Měl by být zaveden minimální 
standard ochrany Unie proti určitým zjevně 
nekalým obchodním praktikám, aby se 
snížil výskyt takových praktik a přispělo se 
k zajištění odpovídající životní úrovně 
zemědělských výrobců. Tento standard by 
měl být přínosem pro všechny zemědělské 
výrobce či jakékoli fyzické a právnické 
osoby včetně organizací producentů 
a sdružení organizací producentů, které 
dodávají potravinářské produkty, pokud 
tyto osoby splňují definici mikropodniků 
a malých a středních podniků stanovenou 
v příloze doporučení Komise 
2003/361/ES12. Tito mikrododavatelé nebo 
malí a střední dodavatelé jsou zvláště 
zranitelní nekalými obchodními praktikami 
a nejméně schopni překonat je bez 
negativních účinků na svou ekonomickou 
životaschopnost. Jelikož finanční tlak na 
malé a střední podniky způsobený 
nekalými obchodními praktikami často 
prochází celým řetězcem a zasahuje 
zemědělské výrobce, měla by pravidla 
týkající se nekalých obchodních praktik 
chránit také malé a střední zprostředkující 
dodavatele ve fázích navazujících na 
primární produkci. Ochrana 
zprostředkujících dodavatelů by měla 
rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům 
odklonu obchodu od zemědělských 

(7) Měl by být zaveden minimální 
standard ochrany Unie proti nekalým 
obchodním praktikám, aby se snížil výskyt 
takových praktik a přispělo se k zajištění 
odpovídající životní úrovně zemědělských 
výrobců uvnitř Unie i mimo ni s cílem 
zabránit nebezpečným a neudržitelným 
postupům a nejistým pracovním 
podmínkám a snížit rizika pro bezpečnost 
potravin a plýtvání potravinami po celé 
délce potravinového řetězce. Tento 
standard by měl být přínosem pro všechny 
zemědělské výrobce či jakékoli fyzické 
a právnické osoby, které dodávají
zemědělské a potravinářské výrobky, 
včetně organizací producentů a sdružení 
organizací producentů, aniž by se tím pro 
ně zvyšovala administrativní zátěž. 
Mikrododavatelé nebo malí a střední 
dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými 
obchodními praktikami a nejméně schopni 
překonat je bez negativních účinků na svou 
ekonomickou životaschopnost. Jelikož 
finanční tlak na podniky způsobený 
nekalými obchodními praktikami často 
prochází celým řetězcem a zasahuje 
zemědělské výrobce, měla by pravidla 
týkající se nekalých obchodních praktik 
chránit zprostředkující dodavatele ve 
fázích navazujících na primární produkci. 
Ochrana zprostředkujících dodavatelů
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výrobců a jejich sdružení, jež produkují 
zpracované produkty, k nechráněným 
dodavatelům (zejména ve formě 
nepřiměřeného zvýšení cen).

v Unii i mimo ni by měla rovněž zabránit 
nezamýšleným důsledkům odklonu 
obchodu od zemědělských výrobců a jejich 
sdružení, jež produkují zpracované 
produkty, k nechráněným dodavatelům 
(zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení
cen).

__________________

12 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Odůvodnění

Nekalé obchodní praktiky přinášejí plýtvání potravinami, nebezpečné a neudržitelné postupy 
a nejisté pracovní podmínky a ohrožují příjmy drobných výrobců potravin a pracovníků 
v celém potravinovém řetězci v Evropské unii i po celém světě. Protože navíc ochrana má být 
rozšířena na fáze navazující na primární produkci, může být rozšířena obecně na dodavatele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dodavatelé usazení mimo Unii by
měli mít možnost spoléhat se na minimální 
standard Unie, když prodávají 
potravinářské produkty kupujícím
usazeným v Unii, aby se zabránilo 
nezamýšleným rušivým účinkům 
vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8) V zájmu zajištění toho, aby EU 
splnila svou povinnost v souvislosti se 
soudržností politik v zájmu rozvoje 
stanovenou Smlouvou a své závazky 
v rámci cílů udržitelného rozvoje, by 
dodavatelé usazení mimo Unii měli mít 
možnost spoléhat se na minimální standard 
Unie, když prodávají zemědělské 
a potravinářské produkty kupujícím, kteří 
tyto produkty nabízejí a umisťují je na trh
v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným 
rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany 
dodavatelů v Unii.

Odůvodnění

Snižující se podíl příjmů, který nakonec získají drobní výrobci potravin a pracovníci 
v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních 
praktik, podkopávají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 
2030.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nerovnoměrné rozdělení moci v 
dodavatelském řetězci a nekalé obchodní 
praktiky supermarketů si žádají vysokou 
daň, neboť ve většině zemí se 
zemědělskou produkcí a v chudých zemích 
vytvářejí a zhoršují značné negativní 
sociální a environmentální dopady, včetně 
upírání základních lidských práv, 
diskriminace na základě pohlaví, mezd, 
které nezajišťují životní minimum, a 
dlouhé pracovní doby.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Stížnosti organizací producentů 
nebo sdružení těchto organizací mohou 
sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých 
členů organizace, kteří jsou malými a
středními dodavateli a považují se za 
vystavené nekalým obchodním praktikám. 
Donucovací orgány členských států by 
proto měly mít možnost přijímat stížnosti 
těchto subjektů a konat na jejich základě 
a zároveň chránit procesní práva žalované 
strany.

(14) Stížnosti organizací producentů 
nebo sdružení těchto organizací a také 
organizací pracujících s producenty nebo 
s prokazatelnými odbornými znalostmi v 
oblasti obchodních praktik 
v potravinových dodavatelských řetězcích, 
včetně nevládních organizací a organizací 
občanské společnosti a veškerých dalších 
zainteresovaných stran, mohou sloužit 
k ochraně totožnosti jednotlivých členů 
organizace, kteří jsou malými a středními 
dodavateli a považují se za vystavené 
nekalým obchodním praktikám. 
Donucovací orgány členských států by 
proto měly mít možnost přijímat stížnosti 
těchto subjektů a konat na jejich základě 
a zároveň chránit procesní práva žalované 
strany.
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout reprezentativním sdružením právo předkládat 
stížnosti za jednoho či více svých členů, jelikož většina individuálních dodavatelů nemá 
prostředky k tomu, aby jednala sama.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na 
některé nekalé obchodní praktiky, k nimž 
dochází v souvislosti s prodejem 
potravinářských produktů dodavatelem, 
který je malým nebo středním podnikem, 
kupujícímu, který není malým ani 
středním podnikem.

2. Tato směrnice se vztahuje na 
některé nekalé obchodní praktiky, k nimž 
dochází v souvislosti s prodejem 
zemědělských a potravinářských produktů 
dodavatelem kupujícímu, včetně transakcí 
mezi organizacemi nebo družstvy 
producentů a jejich členy.

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti na všechny kupující je zásadní pro zabránění předávání nekalých 
obchodních praktik podél dodavatelského řetězce, aniž by dotčení výrobci a dodavatelé měli 
přístup k mechanismu pro stížnosti (tzv. „dominový efekt“). Zahrnutí vztahů mezi družstvy 
a jejich členy je nezbytné zejména v mlékárenském odvětví, v němž družstva často získala 
značnou vyjednávací sílu vůči svým členům.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kupujícím“ každá fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která 
kupuje potravinářské produkty pro 
obchodní účely. Pojem „kupující“ může 
zahrnovat skupinu takových fyzických 
a právnických osob;

a) „kupujícím“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, bez ohledu na místo 
usazení této osoby, která kupuje 
zemědělské nebo potravinářské produkty 
pro obchodní účely za účelem uvedení na 
trh v EU. Pojem „kupující“ může 
zahrnovat skupinu takových fyzických 
a právnických osob;
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „nekalými obchodními 
praktikami“ praktiky, které se výrazně 
odchylují od zásad řádného a poctivého 
obchodního styku, jsou v rozporu s
dobrou vírou a poctivým jednáním a jsou 
jednostranně zavedeny kupujícím vůči 
dodavateli, nebo stanoví nebo se pokoušejí 
stanovit neodůvodněný a nepřiměřený 
přenos hospodářského rizika kupujícího 
na dodavatele; nebo výrazná nerovnováha 
mezi právy a povinnostmi dodavatele 
v rámci obchodního vztahu před 
uzavřením smlouvy, v době její platnosti 
nebo po jejím skončení;

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „smlouvou o dodávkách“ písemná 
dohoda mezi dodavatelem a kupujícím, 
která jednoznačně a transparentně 
pokrývá příslušné prvky obchodní dohody, 
včetně jmen smluvních stran, jejich práv 
a povinností, ceny, doby trvání, dodacích 
podmínek, platebních podmínek a rovněž 
předmětu a plnění smlouvy a účinku 
jejího ukončení.

Odůvodnění

Tato definice slouží k vypracování a sledování dalších prvků navržených v této směrnici. 
V zájmu zajištění transparentnosti je třeba mít uzavřenou písemnou smlouvu, která umožní 
sledovat a řešit nekalé praktiky, které jsou regulované a zakázané v samotné směrnici.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány tyto obchodní praktiky:

1. Členské státy zajistí, aby byly 
zakázány všechny nekalé obchodní 
praktiky, včetně alespoň následujících 
obchodních praktik:

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupující zruší objednávky na 
potravinářské produkty podléhající rychlé 
zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele 
nelze odůvodněně očekávat, že nalezne 
alternativu, jak tyto produkty uvést na trh 
nebo využít;

b) kupující zruší objednávky na 
potravinářské produkty podléhající rychlé 
zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele 
nelze odůvodněně očekávat, že nalezne 
alternativu, jak tyto produkty uvést na trh 
nebo využít ve stejné hodnotě;

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kupující využívá k nákupu 
zemědělských a zemědělsko-
potravinářských výrobků s ověřením 
jakosti a původu EU či výrobků bez tohoto 
ověření obrácené elektronické aukce či 
aukce, jejichž cílem je snížit cenu ve dvou 
kolech, přičemž tyto aukce nejsou 
regulovány a jako takové nezaručují 
transparentnost jednání, tvorby cen a 
účastníků;

Odůvodnění

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
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discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kupující jednostranně a se zpětnou 
působností změní podmínky smlouvy 
o dodávkách týkající se četnosti, 
načasování nebo objemu zásobování či 
dodávek, norem jakosti nebo cen 
potravinářských produktů;

c) kupující jednostranně změní 
podmínky smlouvy o dodávkách týkající se 
četnosti, načasování nebo objemu 
zásobování či dodávek, norem jakosti, cen 
potravinářských produktů nebo platebních 
podmínek;

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodavatel platí za plýtvání 
potravinářskými produkty, ke kterému 
dochází v prostorách kupujícího a jež není 
způsobeno nedbalostí ani pochybením 
dodavatele.

d) dodavatel platí za plýtvání 
potravinářskými produkty, ke kterému 
dochází po přechodu produktu do 
vlastnictví kupujícího a jež není způsobeno 
nedbalostí ani pochybením dodavatele;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)



PE626.670v02-00 12/21 AD\1163616CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) kupující prodává zemědělský a 
potravinářský výrobek pod cenou, za 
jakou byl pořízen, aby podpořil prodej 
jiných („výrobek záměrně prodávaný se 
ztrátou“);

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) kupující nesoustavným způsobem 
tvrdí, že produkty nesplňují specifikace 
ohledně vzhledu, aby zrušil či zmírnil 
podmínky dohody o dodávce;

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) kupující používá příliš přísná 
kritéria pro minimální dobu 
skladovatelnosti s cílem odmítnout dříve 
domluvenou objednávku nebo 
objednávku, která z důvodů, které 
nesouvisí s dodavatelem, nebyla 
zpracována dostatečně rychle;

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) kupující požaduje, aby dodavatel 
nesl finanční náklady za nesprávné 
prognózy poskytnuté kupujícím, podle 
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nichž měl dodavatel plánovat výrobu, aby 
splnil odhadované objednávky.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dodavatel podává stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu,
v němž je usazen podezřelý kupující, který 
se měl uchýlit k zakázané obchodní 
praktice.

1. Dodavatel podává stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu, 
v němž je usazen podezřelý kupující, který 
se měl uchýlit k zakázané obchodní 
praktice, aniž by hradil související správní 
náklady a náklady řízení.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dodavatel usazený mimo EU 
předá stížnost donucovacímu orgánu 
kteréhokoli členského státu. Jakmile 
stížnost obdrží, donucovací orgán ji předá 
donucovacímu orgánu (je-li odlišný) 
členského státu, v němž je usazen 
kupující, který je podezřelý z toho, že se 
dopustil zakázané obchodní praktiky.

Odůvodnění

Směrnice se rovněž uplatňuje na dodavatele mimo EU, a tento pozměňovací návrh jim tak 
poskytuje mechanismus pro předkládání stížností, což je nezbytné k tomu, aby se zabránilo 
diskriminaci mezi dodavateli z EU a dodavateli usazenými mimo EU, narušování hospodářské 
soutěže a odklonu obchodu. To významně přispěje ke splnění povinnosti vyplývající ze Smluv 
ohledně soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a závazků EU vyplývajících z cílů 
udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
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Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud je kupující usazen mimo 
Unii, zašle dodavatel stížnost 
donucovacímu orgánu členského státu, 
v němž je usazen. Pokud je dodavatel 
usazen mimo Unii, může dodavatel zaslat 
stížnost jakémukoli určenému 
donucovacímu orgánu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů, jejichž 
člen (členové) nebo člen (členové) jejich 
členů se domnívá (domnívají), že byl 
postižen (byli postiženi) zakázanými 
obchodními praktikami, mají právo 
předložit stížnost.

2. Organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů v Unii či 
mimo ni, jejichž člen (členové) nebo člen 
(členové) jejich členů se domnívá 
(domnívají), že byl postižen (byli 
postiženi) zakázanými obchodními 
praktikami, stejně jako organizace 
pracující s producenty nebo 
s prokazatelnými odbornými znalostmi 
v oblasti obchodních praktik 
v potravinových řetězcích, včetně 
nevládních organizací a organizací 
občanské společnosti nebo organizací 
jednajících jménem producentů či 
jakékoli jiné zainteresované strany, mají 
právo předložit stížnost.

Odůvodnění

V zájmu překonání faktoru strachu a zajištění účinného přístupu zranitelných subjektů je 
zásadní rozšířit právo předložit stížnost organizacím, které usilují o prosazování poctivosti 
v dodavatelských řetězcích a podporu zranitelných subjektů, jako jsou drobní producenti 
potravin a ženy. To platí zejména v zemích s nízkou úrovní správy a vysokou mírou 
nerovnosti.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise vypracuje vícejazyčnou 
příručku, která bude k dispozici na jejích 
internetových stránkách a ve které bude 
vysvětleno, jak vypracovat stížnost a jaké 
informace musí být poskytnuty příslušným 
donucovacím orgánům v Unii, aby mohly 
rozhodnout, zda má být zahájeno formální 
vyšetřování.

Odůvodnění

Malé a střední podniky často nemají odborné znalosti a povědomí o tom, jak hájit svá práva. 
To platí zejména pro malé a střední podniky v rozvojovém světě. Proto jsou pro malé 
a střední podniky poradenství a podpora ze strany Komise nezbytné, aby mohly hájit 
a prosazovat svá práva.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými stanoví 
kritéria a metodiku, které musí 
zohledňovat donucovací orgány při 
ukládání peněžitých pokut, přičemž je 
třeba zohlednit přinejmenším tyto prvky: 
obrat porušitele, jaké výhody porušitel 
z nekalé obchodní praktiky získal, počet 
a postavení obětí porušení a opakované 
používání nekalých obchodních praktik 
kupujícím.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí, aby GŘ AGRI mělo 
na svých internetových stránkách funkční 
e-mailovou schránku pro podporu malých 
a středních podniků v Unii i mimo ni s 
cílem zajistit jim ochranu a posílit jejich 
práva vůči nekalým obchodním 
praktikám1a tím, že jim budou 
poskytovány informace o postupech. 
Veškeré relevantní informace budou 
dostupné ve všech jazycích EU.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise a donucovací orgány 
členských států uplatňují ustanovení této 
směrnice v úzké spolupráci. Další formy 
spolupráce v rámci sítě, včetně opatření 
pro výměnu informací, konzultace 
a přidělování přeshraničních případů 
nekalých obchodních praktik, stanoví a 
reviduje Komise v úzké spolupráci 
s členskými státy.

Odůvodnění

Koordinace na úrovni EU je zásadní k zajištění toho, aby byly v případě nekalých obchodních 
praktik, do nichž jsou zapojeny subjekty z několika členských států a subjekty se sídlem mimo 
EU, nastoleny stejné podmínky a aby mohly donucovací orgány poskytovat informace, 
přidělovat přeshraniční případy nekalých obchodních praktik a koordinovat svůj přístup. 
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Dále bude síť představovat kontaktní místo pro mimounijní dodavatele, kteří si nejsou jisti, na 
který vnitrostátní donucovací orgán se se svou stížností obrátit. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok do 15. března zašlou 
členské státy Komisi zprávu o nekalých 
obchodních praktikách ve vztazích mezi 
podniky v potravinovém řetězci. Tato 
zpráva obsahuje zejména všechny 
relevantní údaje o uplatňování 
a prosazování pravidel podle této směrnice 
v dotyčném členském státě v předchozím 
roce.

1. Každý rok do 15. března zašlou 
členské státy Komisi zprávu o nekalých 
obchodních praktikách ve vztazích mezi 
podniky v potravinovém řetězci. Tato 
zpráva obsahuje zejména všechny 
relevantní údaje o uplatňování 
a prosazování pravidel podle této směrnice 
v dotyčném členském státě v předchozím 
roce, přičemž věnuje zvláštní pozornost 
přeshraničním případům nekalých 
obchodních praktik a jejich přímým a 
nepřímým dopadům na dodavatele, včetně 
dodavatelů usazených mimo Unii. Členské 
státy rovněž informují o dopadu provádění 
stávající směrnice na zmírňování plýtvání 
potravinami, zvyšování bezpečnosti 
potravin a prosazování udržitelných 
postupů v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede hodnocení této 
směrnice a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za 
tři roky ode dne zahájení uplatňování této 
směrnice.

1. Za tři roky ode dne zahájení 
uplatňování této směrnice provede Komise 
hodnocení této směrnice a předloží zprávu 
o hlavních zjištěních Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. Zpráva věnuje zvláštní 
pozornost účinnosti směrnice při ochraně 
nejzranitelnějších aktérů před nekalými 
obchodními praktikami v rámci celého 
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potravinového řetězce, a to jak v Unii, tak 
mimo ni. Zhodnotí, jak směrnice přispěla 
ke zmírňování plýtvání potravinami, 
zvyšování jakosti potravin a prosazování 
udržitelných postupů v potravinovém 
řetězci. Zpráva zváží potřebu revidovat 
tuto směrnici, a to zejména v souvislosti se 
zavedením nových forem nekalých 
obchodních praktik a využitím údajů 
o vstupních nákladech a přenosu cen v 
rámci zemědělského a potravinového 
řetězce s cílem zavést kritéria pro 
stanovení spravedlivých cen ve smlouvě 
o dodávkách. Na základě této zprávy může 
Komise předložit příslušné legislativní 
návrhy.
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