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Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih 
med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 
2018/0082(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0173),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0139/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 
2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, da osnutek zakonodajnega akta ni v 
skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 
20181,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne z dne 4. julija 20182,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 14. januarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za 
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notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za razvoj ter Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A8-0309/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0082

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z 
namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o 
nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2019/633.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta o nakupovalnih združenjih

Evropski parlament priznava morebitno vlogo nakupovalnih združenj pri ustvarjanju 

gospodarske učinkovitosti v kmetijski in prehranski dobavni verigi ter poudarja, da sedanje 

pomanjkanje informacij ne omogoča ocene ekonomskih učinkov združenj kupcev na 

delovanje dobavne verige. 

V zvezi s tem Evropski parlament poziva Komisijo, naj nemudoma začne poglobljeno analizo 

razsežnosti nacionalnih in mednarodnih nakupovalnih združenj in njihovega učinka na 

gospodarsko delovanje kmetijske in prehranske dobavne verige.



Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o preglednosti kmetijskega in 
živilskega trga

Evropski parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da je preglednost kmetijskega in živilskega 

trga eden od ključnih elementov za dobro delujočo verigo preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 

proizvodi, ki pripomore k boljši ozaveščenosti pri odločitvah gospodarskih subjektov in 

javnih organov ter subjektom olajša razumevanje razvoja trga. Komisija naj nadaljuje svoje 

delo za izboljšanje preglednosti trga na ravni EU. To lahko vključuje krepitev dela 

opazovalnic trga EU in izboljšanje zbiranja statističnih podatkov, ki so potrebni za analizo 

mehanizmov oblikovanja cen v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.


