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Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w 
łańcuchu dostaw żywności ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu 
dostaw żywności (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0173),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0139/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Szwecji, 
Riksdag, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
września 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 lipca 2018 r.2,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 14 
stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

1 Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 165.
2 Dz.U. C 387 z 25.10.2018, s. 48.



– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju oraz Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A8-0309/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 
do niniejszej rezolucji;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2018)0082

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 
2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w 
sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/633.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie stowarzyszeń nabywców

Parlament Europejski, uznając potencjalną rolę stowarzyszeń nabywców w tworzeniu 

korzyści ekonomicznych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, podkreśla, że 

obecny brak informacji nie pozwala na ocenę gospodarczych skutków działalności takich 

stowarzyszeń nabywców dla funkcjonowania łańcucha dostaw. 

W związku z tym Parlament Europejski wzywa Komisję do bezzwłocznego przeprowadzenia 

dogłębnej analizy zakresu i skutków działalności takich krajowych i międzynarodowych 

stowarzyszeń nabywców dla ekonomicznego funkcjonowania łańcucha dostaw produktów 

rolnych i żywności.



Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 

przejrzystości na rynkach produktów rolnych i spożywczych

Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że przejrzystość na rynkach produktów 

rolnych i spożywczych jest kluczowym elementem dobrze działającego łańcucha dostaw 

produktów rolnych i spożywczych, pozwalającym podmiotom gospodarczym i organom 

publicznym dokonywać bardziej świadomych wyborów i ułatwiającym podmiotom 

zrozumienie rozwoju sytuacji na rynku. Komisję zachęca się do kontynuowania prac 

mających na celu poprawę przejrzystości na rynkach na szczeblu UE. Może to obejmować 

intensyfikację prac nad unijnymi centrami monitorowania rynków i lepsze gromadzenie 

danych statystycznych niezbędnych do analizowania mechanizmów kształtowania cen 

w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.


