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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem odnosi się do komunikatu Komisji Europejskiej zatytułowanego 
„Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”, który uznaje istnienie 
znaczącego braku równowagi sił między poszczególnymi podmiotami, ale uważa środki 
zaproponowane we wspomnianym komunikacie za niedostateczne, aby stawić czoła temu 
problemowi;

2. ubolewa nad brakiem współzależności między wysokimi cenami konsumpcyjnymi i 
zapłatą otrzymywaną przez rolników europejskich, a także podkreśla konieczność 
zapewnienia sprawiedliwszego podziału wartości dodanej między poszczególne ogniwa 
łańcucha;

3. wzywa do wprowadzenia europejskiej strategii mającej na celu ulepszenie możliwości 
negocjacyjnych najsłabszych ogniw łańcucha, w szczególności w sektorze pierwotnym; 
uważa między innymi, że konieczna jest zmiana europejskich przepisów w zakresie 
konkurencji i harmonizacja sposobów postępowania krajowych organów ds. konkurencji, 
z uwzględnieniem specyfiki sektora rolnego;

4. domaga się określenia nadużyć rynkowych, takich jak sprzedaż poniżej kosztów lub 
prowizje od sprzedaży, i ich wyraźnego zakazania przez Unię Europejską; wzywa do 
ustalenia publicznej listy przedsiębiorstw naruszających prawo i ustanowienia systemu 
sankcji;

5. kładzie w szczególności nacisk na konieczność zaostrzenia przepisów europejskich 
dotyczących opóźnień w płatnościach dla dostawców, zarówno w odniesieniu do umów z 
podmiotami publicznymi, jak i z prywatnymi wspólnikami; domaga się również 
wprowadzenia na szczeblu europejskim środków zmierzających do uniemożliwienia 
nieuczciwej konkurencji przy wprowadzaniu do obrotu własnych marek dystrybutorów;

6. uważa, że konieczne jest zachęcanie do większej integracji poszczególnych ogniw 
łańcucha w ramach organizacji międzybranżowych, ustanowienie kodeksów dobrych
praktyk i utworzenie dobrowolnych umów wzorcowych, z możliwością wymagania przez 
państwa członkowskie – w określonych przypadkach i przede wszystkim w odniesieniu do 
łatwo psujących się produktów – ich obowiązkowego stosowania. 


