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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rolnicy w Unii Europejskiej mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw żywności z powodu 
ich bardzo małej siły przetargowej. Wspólna polityka rolna (WPR) wprowadziła w ostatnich 
latach pewne nowe przepisy, aby wzmocnić ich pozycję rynkową dzięki promowaniu 
większej koncentracji dostaw za pośrednictwem organizacji producentów.  

Chociaż nastąpił polityczny zwrot w bardziej pozytywnym kierunku, wciąż istnieje
możliwość poprawy ustawodawstwa i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć 
optymalną równowagę pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Duże rozproszenie w 
łańcuchu produktów rolno-spożywczych, rynkowe ukierunkowanie narzędzi wspierających w 
ramach WPR oraz rosnąca zmienność cenowa to czynniki, które powodują, że kluczowe 
znaczenie ma zagwarantowanie odpowiednio równych warunków między dostawcami i 
nabywcami.  

Ważne jest podkreślenie, że dla rolników nieuczciwe praktyki mogą oznaczać straty 
gospodarcze, niwelujące korzyści uzyskiwane dzięki dopłatom z WPR, które z kolei są coraz 
bardziej uwarunkowane zrównoważeniem środowiskowym. Istnieje wiele nieuczciwych 
praktyk, ale niektóre, jak np. sprzedaż ze stratą, są bardzo częste, a ofiary mają z powodu luk
prawnych i niepewności prawa niewielkie pole manewru, aby przeciwdziałać takim 
praktykom.

Nadszedł czas, aby Unia Europejska zareagowała na tę sytuację i spróbowała stworzyć ramy 
prawne, które pomogą osiągnąć lepszą równowagę w łańcuchu dostaw żywności. Nieuczciwe 
praktyki szkodzą rentowności wielu gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i państwa 
członkowskie nie mogą po prostu zamknąć oczu na tę sytuację. Tzw. inicjatywa dotycząca 
łańcucha dostaw przyjęta przed kilkoma laty zawierała pozytywny zestaw zasad dotyczących 
dobrych praktyk, ale niestety nie wystarcza to do skutecznego zwalczania nieuczciwych 
praktyk z powodu braku kar za niestosowanie się do tych zasad oraz braku możliwości 
poufnego składania skargi.

Musimy pogratulować Komisji Europejskiej podjęcia pierwszego kroku w postaci 
europejskich przepisów w tej dziedzinie i zaproponowania minimalnych przepisów dla 
wszystkich państw członkowskich. Jednakże niektóre aspekty wniosku można ulepszyć, aby 
nie pozostał on w sferze zwykłych gestów politycznych.  

Przede wszystkim ważne jest, żeby unijny tekst ustawodawczy nie osłabiał postępów już 
poczynionych w niektórych państwach członkowskich w dziedzinie walki z nieuczciwymi 
praktykami. Dla sprawozdawczyni kluczowym elementem jest pozostawienie administracjom 
krajowym możliwości wyjścia poza minimalne wymogi określone w dyrektywie. Niektóre 
kraje wprowadziły regulacje, które znacząco poprawiły stosunki między wszystkimi 
podmiotami w łańcuchu wartości.

Jeśli chodzi o zakres wniosku, jest on zbyt ograniczający, gdyż dotyczy jedynie nadużyć 
popełnianych przez dużych nabywców wobec małych i średnich przedsiębiorstw 
dostawczych. Sprawozdawczyni uważa, że unijna ochrona prawna powinna zostać 
rozszerzona na cały wachlarz nieuczciwych sytuacji.

Tekst Komisji nie zajmuje się sprzedażą poniżej kosztów, a taki właśnie jest główny powód 
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skarg rolników w związku z pewnymi arbitralnymi praktykami promocyjnymi dotyczącymi 
łatwo psujących się produktów, stosowanymi przez dużych nabywców w celu przyciągnięcia 
klientów.

Sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że bez pisemnych umów unijne ustawodawstwo 
nigdy nie będzie skuteczne. Chociaż przepisy WPR jeszcze nie przewidują obowiązkowych 
umów na piśmie na szczeblu UE, nowa dyrektywa powinna przynajmniej odzwierciedlać 
pewne postępy poczynione w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, która 
umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowych umów pisemnych na ich 
terytorium. Sprawozdawczyni zachęca wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia 
obowiązkowych umów za przykładem niektórych państw, np. Hiszpanii.  

Aby zagwarantować równe warunki działania w całej Unii Europejskiej, państwa 
członkowskie powinny stosować jednakowe kryteria naliczania kar za nieuczciwe praktyki, 
jednak z zastrzeżeniem kompetencji krajowych. Sprawozdawczyni proponuje formułę 
podobną do innych, które już można znaleźć w obowiązujących unijnych tekstach 
ustawodawczych.   

Przejrzystość na rynku jest równie ważnym elementem do uwzględnienia w ustawodawstwie 
UE dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych. Idąc za niektórymi już przyjętymi 
przepisami krajowymi, sprawozdawczyni proponuje, aby wszystkie państwa członkowskie 
powołały krajowe obserwatoria łańcucha rolno-spożywczego do monitorowania cen 
rynkowych i wykrywania nieprawidłowości. Takie narzędzie byłoby bardzo użyteczne do 
oceny wdrażania przepisów z myślą o przyszłych przeglądach oraz do wymiany danych 
krajowych.

Możliwość ochrony poufności tożsamości producenta składającego skargę jest zasadniczym 
elementem wniosku Komisji, który umożliwiłby składanie skarg bez poczucia strachu. 
Sprawozdawczyni chciałaby wzmocnić tekst Komisji i uczynić prawo do poufności 
automatycznym.

Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić wśród innych odpowiednich zmian we wniosku 
Komisji także konieczność objęcia zakresem dyrektywy nabywców mających siedzibę w 
państwach trzecich, a kupujących unijne produkty do sprzedaży na rynkach państw 
członkowskich. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której niektórzy nabywcy mogą ominąć 
przepisy, przenosząc po prostu miejsce prowadzenia działalności poza UE. 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Łańcuch dostaw żywności obejmuje 
różne podmioty gospodarcze działające na 
jego poszczególnych etapach: produkcji, 
przetwarzania, marketingu, dystrybucji 
i sprzedaży detalicznej produktów 
spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie 
najważniejszym kanałem wprowadzania
produktów spożywczych na rynek: „od 
pola do stołu”. Podmioty te handlują 
produktami spożywczymi, tj. głównie 
produktami rolnymi, w tym produktami 
rybołówstwa i akwakultury, 
wymienionymi w załączniku I do Traktatu 
przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi 
produktami spożywczymi 
niewymienionymi w tym załączniku, ale 
przetworzonymi z produktów rolnych 
przeznaczonych do spożycia.

(3) Łańcuch dostaw produktów rolno-
spożywczych obejmuje różne podmioty 
gospodarcze działające na jego 
poszczególnych etapach: produkcji, 
przetwarzania, marketingu, dystrybucji 
i sprzedaży detalicznej produktów rolnych 
lub spożywczych. Łańcuch jest 
zdecydowanie najważniejszym kanałem 
dostarczania produktów. Podmioty te 
handlują produktami rolnymi lub 
spożywczymi, tj. głównie produktami 
rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i
akwakultury, wymienionymi w załączniku 
I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, 
oraz innymi produktami spożywczymi 
niewymienionymi w tym załączniku, ale 
przetworzonymi z produktów rolnych 
przeznaczonych na żywność i produkty 
rolne. 

(Zmiana z wyrażenia „łańcuch dostaw 
żywności” na wyrażenie „łańcuch dostaw 
produktów rolno-spożywczych” dotyczy 
całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Liczba i rozmiar podmiotów różnią 
się na poszczególnych etapach łańcucha 
dostaw żywności. Różnice w sile 
przetargowej odnoszą się do różnych 
poziomów koncentracji podmiotów 
gospodarczych i mogą umożliwić 
nieuczciwe wykorzystywanie siły 
przetargowej poprzez stosowanie 
nieuczciwych praktyk handlowych. 
Nieuczciwe praktyki handlowe są 
szczególnie szkodliwe dla małych 

(5) Liczba i rozmiar podmiotów różnią 
się na poszczególnych etapach łańcucha 
dostaw produktów rolno-spożywczych. 
Różnice w sile przetargowej odnoszą się 
do różnych poziomów koncentracji 
podmiotów gospodarczych i mogą 
umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie 
siły przetargowej poprzez stosowanie 
nieuczciwych praktyk handlowych. 
Nieuczciwe praktyki handlowe są 
szczególnie szkodliwe dla małych i
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i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw 
żywności. Producenci rolni, którzy 
dostarczają podstawowe produkty rolne, 
są przeważnie małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami.

średnich podmiotów oraz spółek o średniej 
kapitalizacji w łańcuchu dostaw 
produktów rolno-spożywczych zarówno w 
Unii, jak i poza nią. Niemniej jednak 
wszystkie podmioty, niezależnie od skali 
prowadzonej przez nie działalności, 
narażone są na nieuczciwe praktyki 
handlowe.

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki: zob. uzasadnienie do poprawki 7. Druga część przygotowuje grunt 
pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie od wielkości. Drobni producenci 
żywności i pracownicy w krajach rozwijających się bezpośrednio lub pośrednio cierpią z 
powodu nieuczciwych praktyk handlowych narzucanych przez najsilniejsze podmioty w 
łańcuchu dostaw żywności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Producenci rolni dostarczający 
podstawowych produktów rolnych są 
przeważnie małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami. Jednakże 
ograniczone kryteria stosowane do 
określenia małych i średnich 
przedsiębiorstw są często przekraczane w 
produkcji rolnej, np. w przypadku 
zatrudniania pracowników sezonowych. 
W związku z tym należy rozszerzyć zakres 
niniejszej dyrektywy na spółki o średniej 
kapitalizacji. Spółki o średniej 
kapitalizacji są przedsiębiorstwami lub 
organizacjami producentów, 
spółdzielniami lub stowarzyszeniami 
organizacji producentów o średniej 
wielkości i wysokim współczynniku 
kapitałowym, zatrudniającymi do 3000 
pracowników. Ponadto spółki o średniej 
kapitalizacji mogą być przedsiębiorstwami 
rodzinnymi. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej 
kapitalizacji posiadają słabą pozycję 
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rynkową w porównaniu z dużymi 
podmiotami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych lub żywności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy wprowadzić minimalny 
unijny standard ochrony przed pewnymi 
wyraźnie nieuczciwymi praktykami 
handlowymi, aby ograniczyć 
występowanie takich praktyk i przyczynić 
się do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu życia producentom rolnym. 
Ochrona powinna przynosić korzyści 
wszystkim producentom rolnym, lub 
wszelkim osobom fizycznym lub 
prawnym, które dostarczają produkty 
spożywcze, w tym organizacjom 
producentów i stowarzyszeniom 
organizacji producentów, pod warunkiem, 
że wszystkie te osoby spełniają kryteria 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
określonej w załączniku do zalecenia 
Komisji 2003/361/WE12.
Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe 
i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie 
narażone na nieuczciwe praktyki 
handlowe i mają najmniejsze szanse na 
poradzenie sobie z nimi bez narażania się 
na niekorzystny wpływ na ich rentowność.
Ponieważ presja finansowa na małe 
i średnie przedsiębiorstwa spowodowana 
nieuczciwymi praktykami handlowymi 
często odbija się na całym łańcuchu 
i dociera ostatecznie do producentów 
rolnych, przepisy dotyczące stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych 
powinny również chronić małych 
i średnich dostawców pośredniczących na 
etapach następujących po produkcji 
podstawowej. Ochrona dostawców 
pośredniczących powinna również 

(7) Należy wprowadzić minimalny 
unijny standard ochrony przed pewnymi 
wyraźnie nieuczciwymi praktykami 
handlowymi, aby ograniczyć 
występowanie takich praktyk i przyczynić 
się do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu życia producentom rolnym. 
Ochrona powinna przynosić korzyści 
wszystkim producentom rolnym lub 
wszelkim osobom fizycznym lub 
prawnym, które dostarczają produktów 
spożywczych, w tym organizacjom 
producentów i stowarzyszeniom 
organizacji producentów. Ponieważ presja 
finansowa spowodowana nieuczciwymi 
praktykami handlowymi często odbija się 
na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do 
producentów rolnych, przepisy dotyczące 
stosowania nieuczciwych praktyk 
handlowych powinny również chronić 
dostawców pośredniczących na etapach 
następujących po produkcji podstawowej. 
Ochrona dostawców pośredniczących 
powinna również zapobiegać 
niezamierzonym konsekwencjom (w 
szczególności pod względem niesłusznie 
podnoszonych cen) przesunięcia handlu 
z producentów rolnych i ich stowarzyszeń 
produkujących przetworzone produkty na 
dostawców nieobjętych ochroną.
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zapobiegać niezamierzonym 
konsekwencjom (w szczególności pod 
względem niesłusznie podnoszonych cen) 
przesunięcia handlu z producentów rolnych 
i ich stowarzyszeń produkujących 
przetworzone produkty na dostawców 
nieobjętych ochroną.

__________________

12 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie 
od wielkości.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dostawcy mający siedzibę poza 
Unią powinni móc polegać na minimalnym 
unijnym standardzie w przypadku 
sprzedaży produktów spożywczych 
nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby 
uniknąć niezamierzonych zakłóceń 
wynikających z ochrony dostawców w UE.

(8) Dostawcy mający siedzibę poza 
Unią powinni móc polegać na minimalnym 
unijnym standardzie w przypadku 
sprzedaży produktów spożywczych 
nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby 
uniknąć niezamierzonych zakłóceń 
wynikających z ochrony dostawców w UE. 
Polityka Unii musi także być spójna ze 
zobowiązaniami Unii w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju.

Uzasadnienie

Malejący udział w przychodach dotykający drobnych producentów żywności i pracowników w 
krajach rozwijających się oraz warunki pracy, z którymi borykają się oni w wyniku 
nieuczciwych praktyk handlowych, niweczą unijną politykę rozwojową oraz jej cele 
przewidziane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odpowiednie zasady powinny mieć 
zastosowanie do postępowania większych, 
to znaczy innych niż małe i średnie,
podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, 
ponieważ to one zwykle mają większą 
względną siłę przetargową w transakcjach 
z małymi i średnimi dostawcami.

(9) Odpowiednie zasady powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
w łańcuchu dostaw produktów rolno-
spożywczych.

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie 
od wielkości.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ponieważ większość państw 
członkowskich posiada już – choć 
rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące 
nieuczciwych praktyk handlowych, 
zastosowanie narzędzia w postaci 
dyrektywy w celu wprowadzenia 
minimalnych standardów ochrony na mocy 
prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. 
Powinno to umożliwić państwom 
członkowskim włączenie odpowiednich 
przepisów do ich krajowego porządku 
prawnego w taki sposób, aby stworzyć 
spójny system. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przyjmowania 
i stosowania na ich terytorium bardziej 
rygorystycznych przepisów krajowych 
chroniących małych i średnich dostawców 
oraz nabywców przed nieuczciwymi 
praktykami handlowymi stosowanymi 
w relacjach między przedsiębiorstwami 
w łańcuchu dostaw żywności, 
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 
z prawa Unii mającego zastosowanie do 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10) Ponieważ większość państw 
członkowskich posiada już – choć 
rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące
nieuczciwych praktyk handlowych, 
zastosowanie narzędzia w postaci 
dyrektywy w celu wprowadzenia 
minimalnych standardów ochrony na mocy 
prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. 
Powinno to umożliwić państwom 
członkowskim włączenie odpowiednich 
przepisów do ich krajowego porządku 
prawnego w taki sposób, aby stworzyć 
spójny system. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przyjmowania 
i stosowania na ich terytorium bardziej 
rygorystycznych przepisów krajowych 
chroniących wszystkich niezależnie od 
wielkości dostawców oraz nabywców 
przed nieuczciwymi praktykami 
handlowymi stosowanymi w relacjach 
między przedsiębiorstwami w łańcuchu 
dostaw produktów rolno-spożywczych, 
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 
z prawa Unii mającego zastosowanie do 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie 
od wielkości.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ nieuczciwe praktyki 
handlowe mogą wystąpić na każdym etapie 
sprzedaży produktu spożywczego, tj. przed 
dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej 
trakcie lub po jej zakończeniu, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
do takich praktyk w każdym przypadku ich 
wystąpienia.

(11) Ponieważ nieuczciwe praktyki 
handlowe mogą wystąpić na każdym etapie 
sprzedaży produktu rolnego lub 
spożywczego, tj. przed dokonaniem 
transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po 
jej zakończeniu bądź w związku ze 
świadczeniem usług związanych z 
procesami sprzedaży przez nabywcę na 
rzecz dostawcy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić stosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do takich praktyk 
w każdym przypadku ich wystąpienia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy ustalaniu, czy dana praktyka 
handlowa powinna zostać uznana za 
nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie 
ryzyka związanego z ograniczeniem 
zawierania uczciwych i skutecznych umów 
pomiędzy stronami. W rezultacie należy 
odróżnić praktyki, które są przewidziane 
w sformułowanych w sposób jasny 
i jednoznaczny warunkach umowy 
dostawy między stronami, od praktyk, 
które mają miejsce po rozpoczęciu 
transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia 

(12) Przy ustalaniu, czy dana praktyka 
handlowa powinna zostać uznana za
nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie 
ryzyka związanego z ograniczeniem 
zawierania uczciwych i skutecznych umów 
pomiędzy stronami. W rezultacie należy 
odróżnić praktyki, które są przewidziane 
w sformułowanych w sposób jasny 
i jednoznaczny warunkach umowy 
dostawy między stronami, od praktyk, 
które mają miejsce po rozpoczęciu 
transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia 
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w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby 
jedynie jednostronne zmiany warunków 
umowy dostawy i zmiany tych warunków 
z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre 
praktyki handlowe są jednak uznawane za 
nieuczciwe ze względu na ich charakter 
i nie powinny podlegać swobodzie 
umownej stron.

w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby 
jedynie jednostronne zmiany warunków 
umowy dostawy i zmiany tych warunków 
z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre 
praktyki handlowe są jednak uznawane za 
nieuczciwe ze względu na ich charakter 
i nie powinny podlegać swobodzie 
umownej stron. Ponadto podczas 
zawierania umowy dostawy nie należy 
stosować przymusu wobec dostawców.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić skuteczne 
egzekwowanie zakazów ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie, państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ, 
któremu powierzą egzekwowanie prawa. 
Organ powinien mieć możliwość działania 
z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu 
skarg od stron, które padły ofiarą 
stosowania nieuczciwych praktyk 
handlowych w łańcuchu dostaw żywności.
Jeżeli skarżący wnioskuje o nieujawnianie 
jego tożsamości z obawy przed działaniami 
odwetowymi, organy ścigania państw 
członkowskich powinny uwzględnić taki 
wniosek.

(13) Aby zapewnić skuteczne 
egzekwowanie zakazów ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie, państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ, 
któremu powierzą egzekwowanie prawa. 
Organ powinien mieć możliwość działania 
z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu 
skarg od stron, które padły ofiarą 
stosowania nieuczciwych praktyk 
handlowych w łańcuchu dostaw produktów 
rolno-spożywczych. W każdym przypadku 
złożenia skargi organ ścigania państw 
członkowskich powinien dopilnować, żeby 
tożsamość skarżącego pozostała 
nieujawniona.

Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje anonimowość skarżących.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu zapewnienia skutecznego 
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egzekwowania zakazu stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych 
wyznaczone organy egzekwowania prawa 
powinny dysponować wszystkimi 
niezbędnymi zasobami, personelem i 
wiedzą fachową.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Skargi organizacji producentów lub 
stowarzyszeń takich organizacji mogą 
służyć ochronie tożsamości 
poszczególnych członków organizacji, 
którzy są małymi i średnimi dostawcami 
i uważają się za ofiary nieuczciwych 
praktyk handlowych. Odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów organy państw 
członkowskich powinny zatem móc 
przyjmować skargi od takich podmiotów 
i podejmować działania w ich sprawie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
praw procesowych pozwanego.

(14) Skargi organizacji producentów lub 
dostawców lub stowarzyszeń takich 
organizacji mogą służyć ochronie 
tożsamości poszczególnych członków 
organizacji lub rodzinnych gospodarstw 
rolnych, którzy są małymi i średnimi 
dostawcami i uważają się za ofiary 
nieuczciwych praktyk handlowych. 
Odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów organy państw członkowskich 
powinny zatem móc przyjmować skargi od 
takich podmiotów i podejmować działania 
w ich sprawie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony praw procesowych 
pozwanego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów w państwach 
członkowskich powinny dysponować 
niezbędnymi uprawnieniami, które 
umożliwią im skuteczne gromadzenie 
wszelkich faktycznych informacji 
w odpowiedzi na wnioski o udzielenie 
informacji. Powinny one mieć prawo, aby 
nakazać zaprzestania stosowania 
zakazanej praktyki w stosownych 

(15) Organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów w państwach 
członkowskich powinny dysponować 
niezbędnymi uprawnieniami, które 
umożliwią im skuteczne gromadzenie 
wszelkich faktycznych informacji 
w odpowiedzi na wnioski o udzielenie 
informacji. W celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy organy 
egzekwowania prawa powinny być 
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przypadkach. Istnienie środka 
odstraszającego, takiego jak prawo do
nakładania grzywien i publikowania 
wyników dochodzeń, może zachęcać 
strony do zmiany zachowań oraz 
korzystania z rozwiązań poprzedzających 
sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem 
powinno stanowić część uprawnień 
organów egzekwowania prawa. Komisja 
i odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów organy państw członkowskich 
powinny ściśle współpracować w celu 
zapewnienia wspólnego podejścia 
w odniesieniu do stosowania zasad 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
W szczególności organy egzekwowania 
prawa powinny nawzajem się wspierać, na 
przykład poprzez dzielenie się 
informacjami i pomoc w dochodzeniach 
mających wymiar transgraniczny.

uprawnione do zakazywania nieuczciwej 
praktyki handlowej, nakładania grzywien i
sankcji oraz publikowania wyników
swoich dochodzeń. Te uprawnienia mogą 
działać jako środek odstraszający, a także
zachęcać strony do zmiany zachowań oraz 
korzystania z rozwiązań poprzedzających 
sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem 
powinny stanowić część uprawnień 
organów egzekwowania prawa. Organy 
egzekwowania prawa powinny brać pod 
uwagę przypadki wielokrotnych naruszeń 
przepisów niniejszej dyrektywy. Komisja i
odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów organy państw członkowskich 
powinny ściśle współpracować w celu 
zapewnienia wspólnego podejścia w
odniesieniu do stosowania zasad 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
zwłaszcza w zakresie grzywien i sankcji. 
W szczególności organy egzekwowania 
prawa powinny nawzajem się wspierać, na 
przykład poprzez dzielenie się 
informacjami i pomoc w dochodzeniach 
mających wymiar transgraniczny.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Organy egzekwowania prawa 
powinny stosować odstraszające i 
proporcjonalne kary wobec podmiotów 
naruszających przepisy ustanowione w 
niniejszej dyrektywie. Przy ustalaniu 
wymiaru kary należy wziąć pod uwagę, 
czy dany podmiot gospodarczy narusza 
przepisy po raz kolejny.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W interesie skutecznego wdrożenia 
polityki w odniesieniu do nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między 
przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw 
żywności Komisja powinna dokonać 
przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy 
i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
i Komitetowi Regionów. W przeglądzie 
należy również zwrócić szczególną uwagę 
na to, czy w przyszłości ochrona małych 
i średnich nabywców produktów 
spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz 
ochrony małych i średnich dostawców, 
byłaby uzasadniona,

(19) W interesie skutecznego wdrożenia 
polityki w odniesieniu do nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między 
przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw 
żywności Komisja powinna dokonać 
przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy 
i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
i Komitetowi Regionów. W przeglądzie 
należy również zwrócić szczególną uwagę 
na ewentualne poszerzenie wykazów 
nieuczciwych praktyk handlowych 
określonych w niniejszej dyrektywie oraz 
na to, czy w przyszłości ochrona małych 
i średnich nabywców produktów 
spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz 
ochrony małych i średnich dostawców, 
byłaby uzasadniona,

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do niektórych nieuczciwych 
praktyk handlowych, które występują 
w związku ze sprzedażą produktów 
spożywczych przez dostawcę będącego 
małym i średnim przedsiębiorstwem na 
rzecz nabywcy, który nie jest małym ani 
średnim przedsiębiorstwem.

2. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do niektórych nieuczciwych 
praktyk handlowych, które występują w
związku ze sprzedażą produktów 
spożywczych przez dostawcę na rzecz 
nabywcy.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dyrektywa obejmowała wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw żywności, aby 
zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym występującym w łańcuchu dostaw, a także 
przenoszeniu przedsiębiorstw w celu obejścia zakazu stosowania nieuczciwych praktyk 
handlowych. Zmiana z „podmiotu będącego małym i średnim przedsiębiorstwem” na 
„wszystkie podmioty” powinna dotyczyć całego tekstu.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) termin „nabywca” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę 
w Unii, która kupuje produkty spożywcze 
w drodze handlu. Pojęcie „nabywca” może 
obejmować grupę takich osób fizycznych 
i prawnych;

a) termin „nabywca” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od 
miejsca prowadzenia działalności, która 
kupuje produkty rolne i spożywcze 
w drodze handlu do celów przetwarzania, 
dystrybucji lub sprzedaży detalicznej bądź 
świadczy na terenie Unii usługi związane 
z tymi produktami; Pojęcie „nabywca” 
może obejmować grupę takich osób 
fizycznych i prawnych; 

Uzasadnienie

Rozszerzenie definicji „nabywcy”, aby objąć nią te podmioty, które – choć posiadają miejsce 
prowadzenia działalności poza UE – kupują i sprzedają produkty na rynku UE. Celem jest 
uniknięcie sytuacji, w której nabywca może ominąć przepisy, przenosząc miejsce prowadzenia 
działalności poza UE.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin „dostawca” oznacza 
dowolnego producenta rolnego lub 
dowolną osobę fizyczną bądź prawną, 
niezależnie od miejsca prowadzenia 
działalności, która sprzedaje produkty 
spożywcze. Pojęcie „dostawca” może 
obejmować grupę takich producentów 
rolnych lub takie osoby fizyczne i prawne, 
w tym organizacje producentów 
i stowarzyszenia organizacji producentów;

b) termin „dostawca” oznacza 
dowolnego producenta rolnego, przetwórcę
lub dowolną osobę fizyczną bądź prawną
mającą siedzibę w Unii, która sprzedaje 
produkty spożywcze; pojęcie „dostawca” 
może obejmować grupę takich 
producentów rolnych lub takie osoby 
fizyczne i prawne, w tym organizacje 
producentów, stowarzyszenia organizacji 
producentów lub spółdzielnie rolnicze;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny chronić jedynie dostawców mających miejsce prowadzenia 
działalności w UE, gdyż europejscy dostawcy nie są wcale równo traktowani w państwach 
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trzecich. Spółdzielnie mają odrębną osobowość prawną i powinny być objęte przedmiotowym 
artykułem.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) termin „małe i średnie 
przedsiębiorstwo” oznacza 
przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji 
mikro- oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, podanej w załączniku do 
zalecenia Komisji 2003/361/WE14;

skreśla się

__________________

14 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

Uzasadnienie

Ponieważ dokonano poprawek rozszerzających zakres dyrektywy, nie jest konieczne 
definiowanie, czym jest MŚP.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) termin „zależność ekonomiczna” 
oznacza relację, w której nabywca jest 
źródłem przynajmniej 30 % przychodów 
dostawcy;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) termin „produkty spożywcze” 
oznacza produkty wymienione 
w załączniku I do Traktatu, przeznaczone 
do spożycia, a także produkty 
niewymienione w tym załączniku, ale 
przetworzone z tych produktów 
przeznaczonych do spożycia;

d) termin „produkty rolne lub 
spożywcze” oznacza produkty wymienione 
w załączniku I do Traktatu, przeznaczone 
do spożycia, produkty niewymienione 
w tym załączniku, ale przetworzone z tych 
produktów przeznaczonych do spożycia
oraz produkty rolne;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) termin „łatwo psujące się produkty 
spożywcze” oznacza produkty spożywcze, 
które staną się niezdatne do spożycia 
przez ludzi, chyba że są odpowiednio 
przechowywane, przetwarzane, pakowane
lub w inny sposób konserwowane, aby 
zapobiec ich nieprzydatności.

e) termin „łatwo psujące się produkty 
spożywcze” oznacza produkty rolne i 
spożywcze, które w sposób naturalny 
nadają się do wprowadzania na rynek i 
spożycia przez okres do trzydziestu dni 
bądź które wymagają regulowanej 
temperatury lub warunków pakowania do 
przechowywania lub wprowadzania na 
rynek lub transportu;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uściślenie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) termin „produkty niepsujące się” 
oznacza produkty inne niż łatwo psujące 
się produkty spożywcze.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) termin „nieuczciwa praktyka 
handlowa” oznacza każdą praktykę, która 
odbiega od zasad dobrego postępowania 
handlowego, jest sprzeczna z zasadą 
dobrej wiary i uczciwej praktyki oraz jest 
jednostronnie narzucana przez jednego 
partnera handlowego drugiemu;

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie definicji nieuczciwej praktyki handlowej oraz ogólnego zakazu 
stosowania takich praktyk, aby uniemożliwić najsilniejszym podmiotom w łańcuchu dostaw 
wymyślanie nowych form nieuczciwych praktyk handlowych służących obchodzeniu przepisów 
dyrektywy.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie zakazu stosowania 
następujących praktyk handlowych:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przynajmniej wprowadzenie zakazu 
stosowania następujących nieuczciwych
praktyk handlowych:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nabywca płaci dostawcy łatwo 
psujących się produktów spożywczych 
później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania faktury od dostawcy 
lub później niż w ciągu 30 dni 

a) nabywca płaci dostawcy łatwo 
psujących się produktów rolnych lub 
spożywczych później niż w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
faktury od dostawcy lub później niż w
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kalendarzowych od daty dostarczenia 
łatwo psujących się produktów 
spożywczych, w zależności od tego, która 
z tych dat jest późniejsza. Zakaz ten ma 
zastosowanie bez uszczerbku dla:

ciągu 30 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia łatwo psujących się 
produktów rolnych lub spożywczych, w
zależności od tego, która z tych dat jest 
późniejsza. Zakaz ten ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla:

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nabywca płaci dostawcy produktów 
niepsujących się później niż w ciągu 60 
dni kalendarzowych od daty otrzymania 
faktury od dostawcy lub później niż 
w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia łatwo psujących się 
produktów spożywczych, w zależności od 
tego, która z tych dat jest późniejsza. 
Zakaz ten ma zastosowanie z 
zastrzeżeniem:

– skutków opóźnień w płatnościach 
i środków zaradczych określonych 
w dyrektywie 2011/7/UE;

– możliwości zastosowania przez nabywcę 
i dostawcę klauzuli dotyczącej podziału 
wartości w rozumieniu art. 172 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Ta poprawka rozszerza zakres dyrektywy na produkty niepsujące się, z zastrzeżeniem 
dyrektywy 2011/7/UE w sprawie opóźnień w płatnościach, a także z zastrzeżeniem klauzuli 
dotyczącej podziału wartości, wprowadzonej rozporządzeniem o wspólnej organizacji rynków 
produktów rolnych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b



PE623.685v02-00 20/46 AD\1162587PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nabywca anuluje zamówienia łatwo 
psujących się produktów spożywczych 
w tak krótkim czasie, że nie można 
racjonalnie oczekiwać, iż dostawca 
znajdzie alternatywny sposób zbytu lub 
wykorzystania tych produktów;

b) nabywca anuluje zamówienia łatwo 
psujących się produktów rolnych lub 
spożywczych w tak krótkim czasie, że nie 
można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca 
znajdzie alternatywny sposób zbytu lub 
wykorzystania tych produktów;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabywca jednostronnie i z mocą 
wsteczną zmienia warunki umowy 
w sprawie dostaw dotyczące 
częstotliwości, terminu lub wielkości 
dostaw, standardów jakości lub cen 
produktów spożywczych;

c) nabywca jednostronnie i z mocą 
wsteczną zmienia warunki umowy w
sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, 
terminu lub wielkości dostaw, standardów 
jakości lub cen produktów rolnych lub 
spożywczych bądź warunków płatności;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nabywca sprzedaje produkty rolne lub 
spożywcze poniżej kosztów;

Uzasadnienie

To najczęściej wysuwany przez sektor rolny zarzut, który powinien być objęty przedmiotową 
dyrektywą.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostawca płaci za marnotrawstwo 
produktów spożywczych, do którego 
dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie 
jest spowodowane zaniedbaniem ani winą 
dostawcy.

d) dostawca płaci za marnotrawstwo 
produktów rolnych lub spożywczych, do 
którego dochodzi w siedzibie nabywcy i
które nie jest spowodowane zaniedbaniem 
ani winą dostawcy;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nabywca jednostronnie rozwiązuje 
umowę dostawy;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) nabywca informuje dostawcę o 
wszelkim odmiennym traktowaniu lub 
zamiarze odmiennego traktowania przez 
nabywcę posiadanych lub zarządzanych 
przez niego konkurencyjnych marek; 
odmienne traktowanie obejmuje co 
najmniej wszelkie szczególne środki lub 
działania po stronie nabywcy związane z: 
(a) wystawianiem na sprzedaż, (b) 
przestrzenią magazynową i (c) marżami 
handlowymi;

Uzasadnienie

Ta nieuczciwa praktyka handlowa opiera się na art. 6 proponowanego rozporządzenia w 
sprawie pośredników internetowych. Jak wyjaśniono wcześniej, uczciwa konkurencja między 
niezależnymi markami i własnymi markami detalisty ma krytyczne znaczenie dla promowania 
innowacji i merytorycznej konkurencji. Jeśli zintegrowani pionowo detaliści mają przyznawać 
własnym markom korzyści handlowe, dostawcy niezależnych marek powinni być przynajmniej 
świadomi ich istnienia i ich zakresu, aby dostosować swoje strategie konkurencyjne do tych 
nierównych warunków działania.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) nabywca w sposób nieprzejrzysty 
zmniejsza ilość lub wartość produktów 
rolnych lub spożywczych standardowej 
jakości;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) nabywca grozi stosowaniem lub 
faktycznie stosuje odwet handlowy 
względem dostawcy, jeśli ten ostatni 
korzysta ze swoich praw umownych i 
prawnie przysługujących, w tym do 
składania skarg i współpracy z krajowymi 
organami egzekwowania prawa;

Uzasadnienie

Określenie tej nieuczciwej praktyki handlowej jest konieczne, aby chronić dostawców przed 
odwetem handlowym (np. częściowym ograniczeniem zamawianych ilości lub rozwiązaniem 
umowy dostawy), gdy podejmują oni działania prawne w celu egzekwowania swoich praw 
umownych i praw wspieranych w dyrektywie.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) nabywca uzależnia zawarcie 
umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy 
handlowej od rekompensaty w towarach i 
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usługach;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) nabywca wymaga od dostawców 
ponoszenia kosztów finansowych 
niedokładnych prognoz przedstawionych 
przez nabywcę;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dg) nabywca częściowo lub całkowicie 
ogranicza zakupy na podstawie 
obowiązujących umów w celu wymuszenia 
zmiany obowiązującej umowy lub 
negocjowania nowej umowy;

Uzasadnienie

Ta definicja nieuczciwej praktyki handlowej opiera się na zielonej księdze Komisji w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i 
niespożywczych między przedsiębiorstwami (pkt 5.6) i inicjatywie dotyczącej łańcucha 
dostaw. Nabywcy często nie muszą nawet rozwiązywać umowy dostawy, aby zyskać 
nieuczciwe korzyści; wystarczy, że ograniczą ilość kupowanych produktów.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dh) nabywca stosuje działania 
komunikacyjne lub promocyjne bądź 
strategie handlowe, które wpływają lub 
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mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek 
produktów opatrzonych oznaczeniem 
geograficznym na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1151/20121a, 
rozporządzenia (WE) nr 110/20081b lub 
rozporządzenia (UE) nr 251/20141c.

__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.2012, s. 1).

1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

1c Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 
(Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

Uzasadnienie

Oznaczenia geograficzne często są poddawane różnorodnym praktykom, które skutkują 
dewaluowaniem ich wizerunku, takim jak sprzedaż poniżej kosztów, aukcje, w ramach których 
wygrywa najniższa oferta, nierozważne promocje itp.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

di) nabywca wystawia weksel in 
blanco na przekazane surowce, a 
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dostawca nie miał obowiązku wydawać 
zabezpieczenia na przekazane, ale 
nieopłacone produkty rolne lub 
spożywcze;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dj) nabywca pobiera opłatę za 
wystawianie na sprzedaż produktów 
rolnych lub spożywczych dostawcy;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d k (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dk) nabywca zwraca dostarczone, lecz 
niesprzedane produkty, pobiera opłatę za 
usunięcie tych produktów, pobiera opłatę 
od dostawcy za niesprzedane 
przeterminowane produkty – z wyjątkiem 
produktów, które zostały przedsiębiorcy 
dostarczone po raz pierwszy – oraz 
produkty, których sprzedaży dostawca 
wyraźnie żądał, a został na piśmie 
ostrzeżony, że z powodu niskiego obrotu 
data ważności tych produktów może 
upłynąć;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dl) nabywca pobiera opłatę za 
dostarczenie produktów rolnych lub 
spożywczych poza uzgodnione miejsce 
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dostawy;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d m (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dm) nabywca pobiera opłatę za 
przechowywanie produktów rolnych lub 
spożywczych i postępowanie z nimi po ich 
dostawie;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d n (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dn) nabywca pobiera opłatę za spadek 
obrotu, sprzedaży lub marży dostawcy z 
powodu zmniejszonej sprzedaży danego 
produktu rolnego lub spożywczego;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d o (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

do) nabywca sprzedaje produkty rolne 
lub spożywcze konsumentowi końcowemu 
po cenie niższej od którejkolwiek z cen 
zakupu z VAT w łańcuchu dostaw tego 
produktu, z wyjątkiem produktów z bliską 
datą przeterminowania lub sytuacji 
wycofania produktu rolnego lub 
spożywczego z asortymentu lub całkowitej 
wyprzedaży z powodu zamknięcia punktu 
sprzedaży;
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d p (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dp) nabywca warunkuje zawarcie 
umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy 
handlowej wymogiem udziału w zniżkach 
i promocjach przez obniżenie ceny zakupu 
na niekorzyść dostawcy;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby następujące praktyki handlowe były 
zakazane, jeżeli nie zostały one 
uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób 
przy zawieraniu umowy dostawy:

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby następujące praktyki handlowe były 
zakazane, jeżeli nie zostały one 
uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób 
przy zawieraniu umowy dostawy lub jeżeli 
są wynikiem zależności ekonomicznej 
dostawcy od nabywcy, umożliwiającej 
nabywcy nakładanie takich warunków:

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że praktyk wymienionych w art. 3 ust. 2 należy również 
zakazać w przypadku, gdy porozumienie obu stron jest wynikiem zależności ekonomicznej 
dostawcy.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nabywca zwraca niesprzedane 
produkty spożywcze dostawcy;

a) nabywca zwraca niesprzedane 
produkty rolne lub spożywcze dostawcy;
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nabywca odmawia przyjęcia lub 
odebrania przewidzianej w umowie ilości 
produktów rolnych lub spożywczych 
zgodnie z przewidzianym w umowie 
harmonogramem zakupu, tj. w terminie 
wymagalności zobowiązania dostawcy do 
dostawy produktu, z wyjątkiem 
uzasadnionych przypadków 
przewidzianych w umowie dostawy;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) nabywca usuwa produkty z listy 
zamówionych produktów, które dostawca 
dostarcza nabywcy, lub znacznie 
zmniejsza zamówienie na konkretny 
produkt rolny lub spożywczy bez 
uprzedniej pisemnej informacji w terminie 
określonym w umowie lub w terminie nie 
krótszym niż 30 dni, jeżeli termin taki nie 
został przewidziany w umowie;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nabywca pobiera opłatę od 
dostawcy z tytułu przechowywania, 
prezentowania lub wystawiania na 
sprzedaż produktów spożywczych 
dostawcy;

b) nabywca pobiera opłatę od 
dostawcy z tytułu przechowywania, 
prezentowania lub umieszczenia 
produktów rolnych lub spożywczych 
dostawcy na półkach punktu sprzedaży 
nabywcy, chyba że dostawca wyraźnie 
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żąda od nabywcy przechowywania, 
prezentowania lub umieszczenia jego 
produktu na konkretnej półce w punkcie 
sprzedaży nabywcy;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nabywca przekazuje stronom 
trzecim lub niewłaściwie wykorzystuje –
celowo lub przez zaniedbanie – poufne 
informacje związane z umową dostawy, w 
tym tajemnice handlowe przekazywane 
nabywcy przez dostawcę;

Uzasadnienie

O takiej praktyce była mowa w zielonej księdze Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) nabywca bierze na dostawcy odwet 
handlowy lub grozi takim odwetem –
mającym postać np. usunięcia produktów 
z wykazu, zaprzestania wymiany danych, 
nadmiernych obniżek cen, opóźnień w 
płatnościach, jednostronnych obniżek cen 
lub blokowania takich obniżek – w celu 
uzyskania lepszych warunków na mocy 
obowiązujących umów lub w trakcie 
negocjowania nowej umowy;
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) nabywca wymaga 
nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego 
przeniesienia ryzyka ekonomicznego na 
dostawcę lub próbuje wymóc takie 
przeniesienie;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostawca płaci za promocję 
produktów spożywczych sprzedawanych 
przez nabywcę. Przed promocją (jeżeli jest 
ona wdrażana przez nabywcę) nabywca 
określa czas trwania promocji oraz 
oczekiwaną ilość zamówionych produktów 
spożywczych;

c) dostawca płaci za promocję 
produktów rolnych lub spożywczych 
sprzedawanych przez nabywcę. Przed 
promocją (jeżeli jest ona wdrażana przez 
nabywcę) nabywca określa czas trwania 
promocji oraz oczekiwaną ilość 
zamówionych produktów rolnych lub
spożywczych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostawca płaci za obrót produktami 
spożywczymi przez nabywcę.

d) dostawca płaci za obrót produktami 
rolnymi lub spożywczymi przez nabywcę.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nabywca przenosi koszty 
transportu i magazynowania na dostawcę 
lub producenta.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mają 
obowiązek zagwarantować, by zabronione 
były zapisy lub praktyki umowne, które 
wykluczają odsetki za opóźnienia w 
płatnościach, zgodnie z przepisami art. 7 
dyrektywy 2011/7/UE.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Stosunki umowne

1. Dostawca może zażądać, aby każda 
dostawa jego produktów rolnych i 
spożywczych do nabywcy była 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami lub przedmiotem pisemnej oferty 
umowy od pierwszego nabywcy.

2. Umowa lub oferta umowy, o 
których mowa w ust. 1:

a) jest sporządzana przed dostawą;

b) jest sporządzana w formie 
pisemnej; and

c) zawiera w szczególności 
następujące elementy:
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(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:

- jest niezmienna i określona w 
umowie lub

- jest obliczana przez połączenie 
różnych czynników określonych w
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynkowe odzwierciedlające 
zmiany warunków na rynku, dostarczoną 
ilość oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych;

(ii) ilość i jakość odnośnych 
produktów, które można dostarczyć lub 
które muszą zostać dostarczone, wraz z 
terminem takich dostaw;

(iii) okres obowiązywania umowy, 
który może być ograniczony lub 
nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi 
rozwiązania umowy;

(iv) szczegóły dotyczące terminów i 
procedur płatności;

(v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy produktów rolnych, oraz

(vi) przepisy obowiązujące w 
przypadku zaistnienia siły wyższej.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się z 
zastrzeżeniem art. 148 i 168 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

4. Państwa członkowskie mogą 
określić i promować najlepsze praktyki 
dotyczące umów długoterminowych w 
celu umocnienia pozycji przetargowej 
producentów w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i żywności, a także 
mogą dzielić się takimi praktykami.

Uzasadnienie

Poprawka, zgodna z rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji rynku, daje wszystkim 
dostawcom (nie tylko rolnikom) możliwość zażądania pisemnej umowy, a także umożliwia 
państwom członkowskim zachęcanie do zawierania większej liczby umów miedzy 
poszczególnymi podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b

Ogólne nieuczciwe praktyki handlowe

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie zakazu stosowania 
następujących ogólnych nieuczciwych 
praktyk handlowych:

a) wymaganie lub próba wymagania 
nieuzasadnionego lub 
nieproporcjonalnego przeniesienia ryzyka 
ekonomicznego nabywcy na dostawcę;

b) powodowanie poważnego 
zaburzenia równowagi między prawami a 
obowiązkami dostawcy w stosunku 
handlowym przed zawarciem umowy, w 
trakcie jej obowiązywania lub po jej 
wygaśnięciu, bądź próba takiego 
zaburzenia.

Uzasadnienie

1) Ta ogólna definicja nieuczciwej praktyki handlowej opiera się na definicji w uzasadnieniu i 
zielonej księdze Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw 
produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (pkt 5.4) i inicjatywie 
dotyczącej łańcucha dostaw. Ta definicja nieuczciwej praktyki handlowej pochodzi z art. 
L442-6 francuskiego kodeksu handlowego. Znacząca nierównowaga w stosunkach 
handlowych może powstać np. wtedy, gdy umowa zawiera dwuznaczne warunki, które 
umożliwiają nabywcy wykonanie lub zmianę umowy.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ publiczny do egzekwowania 
zakazów ustanowionych w art. 3 na 
szczeblu krajowym („organ egzekwowania 

Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ publiczny do egzekwowania 
zakazów ustanowionych w art. 3 na 
szczeblu krajowym („organ egzekwowania 
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prawa”). prawa”).

Uzasadnienie

Konieczne jest wyznaczenie jednego publicznego organu kontroli, gdyż mnożenie organów 
egzekwowania prawa w państwach członkowskich mogłoby spowodować brak jednolitości 
oraz zmniejszyć skuteczność kontroli.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wyznaczony organ egzekwowania prawa 
posiadał niezbędne zasoby, w tym 
wystarczający budżet i wiedzę fachową, 
pozwalające mu na pełnienie 
powierzonych obowiązków.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Właściwy organ

1. Do prowadzenia dochodzenia w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez nabywcę 
właściwy jest organ egzekwowania prawa 
państwa członkowskiego, w którym ma 
siedzibę nabywca podejrzewany 
o stosowanie zakazanej praktyki 
handlowej.

2. Jeżeli dostawca dostarcza swoje 
produkty związanemu z nabywcą 
odbiorcy, którego siedziba znajduje się w 
państwie członkowskim innym niż
państwo członkowskie miejsca 
prowadzenia działalności nabywcy 
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podejrzewanego o stosowanie zakazanej 
praktyki handlowej, organ egzekwowania 
prawa tego państwa członkowskiego jest 
właściwy do prowadzenia dochodzenia w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez nabywcę. 
Odbiorcę produktów uznaje się za 
solidarnie odpowiedzialnego za wszelkie 
popełnione naruszenia.

3. Jeżeli nabywca ma siedzibę poza 
Unią, organ egzekwowania prawa 
państwa członkowskiego, w którym ma 
siedzibę dostawca, jest właściwy do 
prowadzenia dochodzenia w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych wobec dostawcy.

4. Właściwy organ jest również 
właściwy w zakresie prowadzenia 
dochodzeń dotyczących nieuczciwych 
praktyk handlowych w obszarze 
świadczenia usług związanych z umową 
dostawy. Nabywcę i w odpowiednim 
przypadku odbiorcę towarów będącego 
stroną trzecią uznaje się za solidarnie 
odpowiedzialnych za wszelkie naruszenia 
popełnione przez stronę trzecią 
świadczącą powiązane usługi. 

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do zasad dotyczących jurysdykcji, a ust. 4 zapewnia, by umowy 
dostawy podlegały kontroli przez organy, a podmioty spoza UE nie mogły unikać jurysdykcji 
UE poprzez odmowę podporządkowania się decyzjom podejmowanym przez właściwe organy 
(jeżeli nie działają w państwie członkowskim, w którym organ ma siedzibę, każda opłata lub 
środek naprawczy mogą pozostać nieściągalne). Ten nowy ustęp zapewnia, by usługi były 
zgodne z umową dostawy pod względem jurysdykcji i solidarnej odpowiedzialności, w 
związku z czym umowy dostawy międzynarodowych stowarzyszeń będą przedmiotem 
dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe członków stowarzyszenia pochodzących z 
UE, którzy będą solidarnie odpowiedzialni wraz ze stowarzyszeniem (w przeciwnym razie 
stowarzyszenie nabywców unijnych mające siedzibę w Szwajcarii mogłyby naruszać wszystkie 
postanowienia właściwych organów UE, gdyby nie prowadziły żadnej działalności na 
terytorium właściwego organu).

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca kieruje skargę do organu 
egzekwowania prawa państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
nabywca podejrzewany o stosowanie 
zakazanej praktyki handlowej.

1. Dostawca kieruje skargę do organu 
egzekwowania prawa państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
nabywca podejrzewany o stosowanie 
zakazanej praktyki handlowej, lub do 
organu egzekwowania prawa państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
dostawca. W tym drugim przypadku organ 
egzekwowania prawa przekazuje skargę 
do organu egzekwowania prawa państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
nabywca podejrzewany o stosowanie 
zakazanej praktyki handlowej.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawca może skierować skargę do 
organu egzekwowania prawa państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
dostawca. Organ egzekwowania prawa 
tego państwa członkowskiego przekazuje 
skargę do organu egzekwowania prawa 
państwa członkowskiego, w którym ma 
siedzibę nabywca podejrzewany 
o stosowanie zakazanej praktyki 
handlowej.

Uzasadnienie

Niektóre MŚP mogą nie być w stanie składać skargi w państwach innych niż państwo, w 
którym mają siedzibę. W związku z tym powinny one mieć możliwość wystąpienia o 
interwencję organu egzekwowania prawa ich własnego państwa członkowskiego jako 
rozmówcy w procedurze udzielania zamówienia.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje producentów lub 
stowarzyszenia organizacji producentów, 
których członkowie bądź członkowie ich 
członków, uważają, że padli ofiarą 
zakazanej praktyki handlowej, mają prawo 
do złożenia skargi.

2. Organizacje dostawców lub 
stowarzyszenia organizacji dostawców, 
których członkowie bądź członkowie ich 
członków uważają, że padli ofiarą 
zakazanej praktyki handlowej, mają prawo 
do złożenia skargi i bycia stroną w 
postępowaniu.

Uzasadnienie

Aby być spójnym z pojęciami użytymi w dyrektywie, ten przepis powinien dotyczyć 
stowarzyszeń dostawców. Stowarzyszenia wnoszące skargę powinny być dopuszczane jako 
strony w postępowaniu. W Hiszpanii stowarzyszenia wnoszące skargę na mocy ustawy o 
łańcuchu żywnościowym nie mają takiej osobowości prawnej i w konsekwencji ani 
indywidualne ofiary nieuczciwych praktyk handlowych (czynnik strachu), ani reprezentujące 
je stowarzyszenia nie mają dostępu do postępowania.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ egzekwowania prawa 
zapewnia, na wniosek skarżącego,
utrzymanie w tajemnicy tożsamości 
skarżącego oraz wszelkich innych 
informacji, w odniesieniu do których 
skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe 
dla jego interesów. Skarżący wskazuje 
takie informacje w ewentualnym wniosku 
o zachowanie poufności.

3. Organ egzekwowania prawa 
zapewnia utrzymanie w tajemnicy 
tożsamości skarżącego oraz wszelkich 
innych informacji, w odniesieniu do 
których skarżący uznaje ujawnienie za 
szkodliwe dla jego interesów. Skarżący 
wskazuje takie informacje.

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia anonimowość skarżących, aby wykluczyć czynnik strachu.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli organ egzekwowania prawa 
uzna, że podstawy do podjęcia działań 
w sprawie skargi są niewystarczające, 
informuje o tym skarżącego.

4. Jeżeli organ egzekwowania prawa 
uzna, że podstawy do podjęcia działań w
sprawie skargi są niewystarczające, 
bezzwłocznie informuje o tym skarżącego.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ egzekwowania prawa 
określa rozsądny termin na rozpoczęcie i 
prowadzenie postępowania, a po jego 
zakończeniu podejmuje uzasadnioną 
decyzję, o której informuje strony.

Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje termin na rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie postępowania 
oraz powiadomienie stron o decyzji podjętej przez organ egzekwowania prawa.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjowanie i prowadzenie 
dochodzeń z własnej inicjatywy lub na 
podstawie skargi;

a) inicjowanie i prowadzenie 
dochodzeń z własnej inicjatywy lub na 
podstawie skargi, w tym na podstawie 
anonimowych skarg lub skarg złożonych 
przez sygnalistów;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymaganie od nabywców 
i dostawców dostarczania wszelkich 
informacji niezbędnych do prowadzenia 
dochodzeń w sprawie zakazanych praktyk 
handlowych;

b) wymaganie od nabywców i
dostawców dostarczania wszelkich 
informacji niezbędnych do prowadzenia 
dochodzeń w sprawie zakazanych praktyk 
handlowych, które miały miejsce w 
stosunku handlowym, oraz ocena, czy 
praktyki te są zakazane lub odbiegają od 
dobrych praktyk handlowych;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nałożenie grzywny pieniężnej na 
sprawcę naruszenia. Kara musi być 
skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, 
przy uwzględnieniu charakteru, czasu 
trwania i wagi naruszenia;

d) nałożenie grzywny pieniężnej, a w 
razie konieczności innych odstraszających 
sankcji, zgodnie z prawem krajowym, na 
osobę fizyczną lub prawną, co do której 
stwierdzono, że naruszyła przepisy 
niniejszej dyrektywy. Grzywna, a w razie 
konieczności sankcja, musi być skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca, przy 
uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i
wagi naruszenia, a także wszelkich 
poprzednich i powtarzających się 
naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) publikowanie swoich decyzji 
dotyczących zapisów lit. c) i d);

e) publikowanie swoich decyzji 
dotyczących zapisów lit. c) i d), w tym 
kwoty grzywny pieniężnej, i, jeśli to 
możliwe, gwarancja poufności danych 
skarżącego, na jego żądanie;
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informowanie nabywców 
i dostawców o działaniach w ramach 
rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. 
liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych 
i zamkniętych dochodzeń. W przypadku 
każdego dochodzenia sprawozdanie musi 
zawierać skrócony opis sprawy i wynik
dochodzenia.

f) informowanie nabywców 
i dostawców o działaniach w ramach 
rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. 
liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych 
i zamkniętych dochodzeń. W przypadku 
każdego dochodzenia sprawozdanie musi 
zawierać skrócony opis sprawy, wnioski z 
przeprowadzonego dochodzenia oraz 
informacje o wynikach procedury i 
podjętej decyzji, a także rodzaje 
zidentyfikowanych nieuczciwych praktyk 
handlowych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Mediacja lub alternatywny mechanizm 
rozstrzygania sporów

1. Z zastrzeżeniem uprawnień i 
obowiązków organu egzekwowania 
prawa, o których mowa w art. 6, państwa 
członkowskie mogą propagować 
wykorzystywanie mediacji lub 
alternatywnego mechanizmu 
rozstrzygania sporów w przypadkach 
sporów między dostawcą i nabywcą 
spowodowanych nieuczciwymi praktykami 
handlowymi, o których mowa w art. 2. 

2. Wykorzystanie mediacji lub 
alternatywnego mechanizmu 
rozstrzygania sporów odbywa się z 
zastrzeżeniem prawa dostawcy do złożenia 
skargi, jak określono w art. 5.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b

Kary

1. Państwa członkowskie nakładają 
kary za naruszenia niniejszej dyrektywy. 
Minimalna nałożona kara wynosi 
przynajmniej 2 % ogólnego przychodu 
nabywcy zarejestrowanego w jego 
ostatnim sprawozdaniu finansowym.

2. Jeżeli nabywca nadal stosuje tę 
samą nieuczciwą praktykę handlową, 
nałożona kara ma wartość, o której mowa 
w ust. 1, powiększoną o 20 % za każde 
powtórne naruszenie.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest standaryzacja kryteriów służących określeniu kar na szczeblu UE, za 
przykładem innych unijnych przepisów, z zastrzeżeniem krajowych prerogatyw dotyczących 
decyzji o wysokości kary.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja i organy egzekwowania 
prawa państw członkowskich wspólnie 
tworzą sieć organów władzy publicznej 
stosujących w ścisłej współpracy przepisy 
niniejszej dyrektywy. Komisja, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
określa i poddaje przeglądowi inne formy 
współpracy w ramach tej sieci, w tym 
ustalenia dotyczące wymiany informacji, 
konsultacji i przydzielania 
transgranicznych postępowań w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych.
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Uzasadnienie

Koordynacja na szczeblu UE jest kluczowa dla zagwarantowania, że nieuczciwe praktyki 
handlowe stosowane przez podmioty z wielu państw członkowskich oraz podmioty spoza UE 
są traktowane w ten sam sposób oraz że organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa są w 
stanie wymieniać się informacjami, przydzielać transgraniczne postępowania w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych oraz koordynować swoje podejście. Niniejsza propozycja 
dotycząca utworzenia sieci na szczeblu UE bazuje na europejskiej sieci konkurencji 
(rozporządzenie 1/2003).

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Obserwatoria krajowe

1. Państwa członkowskie powołują 
krajowe obserwatoria ds. monitorowania 
funkcjonowania łańcucha rolno-
spożywczego.

2. Do działań obserwatoriów 
krajowych należy przynajmniej:

a) monitorowanie i ocena 
nieuczciwych praktyk handlowych za 
pomocą badań i analiz rynkowych;

b) zgłaszanie organowi 
egzekwowania prawa wszelkich wykrytych 
naruszeń;

c) opracowywanie sprawozdań i 
zaleceń; oraz

d) wspomaganie organu 
egzekwowania prawa w udzielaniu 
informacji w celu zapewnienia zgodności 
z art. 7 i 9.

Uzasadnienie

Przejrzystość rynkowa ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania właściwego 
funkcjonowania łańcucha wartości.  To narzędzie byłoby również bardzo użyteczne do oceny 
wdrażania przepisów z myślą o przyszłych przeglądach unijnego ustawodawstwa oraz do 
ułatwiania wymiany danych krajowych.
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać 
przepisy mające na celu zwalczanie 
nieuczciwych praktyk handlowych
wykraczające poza te określone w art. 3, 5, 
6 i 7, pod warunkiem, że takie przepisy 
krajowe są zgodne z zasadami 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony państwa członkowskie mogą 
wprowadzać przepisy mające na celu 
zwalczanie nieuczciwych praktyk 
handlowych, które są bardziej restrykcyjne 
niż te określone w niniejszej dyrektywie, 
pod warunkiem, że takie przepisy krajowe 
są zgodne z zasadami funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zabezpieczenie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, 
zapewnienie przestrzegania zasady pomocniczości podczas wdrażania i umożliwienie 
państwom członkowskim podejmowania działań wykraczających poza zakres określony we 
wszystkich poszczególnych częściach dyrektywy.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 marca każdego roku 
państwa członkowskie przesyłają Komisji 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych 
w relacjach między przedsiębiorstwami 
w łańcuchu dostaw żywności. 
Sprawozdanie to musi zawierać 
w szczególności wszystkie istotne dane 
dotyczące stosowania i egzekwowania 
przepisów na podstawie niniejszej 
dyrektywy w danym państwie 
członkowskim w poprzednim roku.

1. Do dnia 15 marca każdego roku 
państwa członkowskie przesyłają Komisji 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, ze szczególnym 
uwzględnieniem nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw 
żywności. Sprawozdanie to musi zawierać 
w szczególności wszystkie istotne dane 
dotyczące stosowania i egzekwowania 
przepisów na podstawie niniejszej 
dyrektywy w danym państwie 
członkowskim w poprzednim roku.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie wcześniej niż trzy lata po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej 
dyrektywy i przedstawi sprawozdanie 
dotyczące najważniejszych ustaleń 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

1. Nie później niż trzy lata po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej 
dyrektywy i przedstawi sprawozdanie 
dotyczące najważniejszych ustaleń 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów. W 
ramach oceny należy przeanalizować 
potrzebę uwzględnienia dodatkowych 
nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ta ocena dotyczy między innymi:

a) skuteczności ochrony najsłabszych 
podmiotów w łańcuchu dostaw produktów 
rolnych i żywności przed nieuczciwymi 
praktykami handlowymi;

b) skuteczności współpracy między 
właściwymi organami egzekwowania 
prawa;

c) konieczności wyznaczenia 
europejskiego regulatora w celu 
egzekwowania i monitorowania przepisów 
UE w łańcuchu dostaw żywności.
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