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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a figyelmet az élelmiszer-ellátási láncban a termelők, feldolgozók és 
kereskedők közötti erőegyenlőtlenségekre, amelyeket a gazdasági méret, a piaci erő és 
a láncban elfoglalt pozíció okoz; hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott kereskedelmi 
viszonyok javítani fogják az élelmiszer-ellátási lánc működését és a fogyasztók 
érdekét szolgálják;

2. úgy véli, hogy a mezőgazdasági nyersanyagárak és a fogyasztói élelmiszerárak 
alakulása között megfigyelhető reagálásbeli aszimmetria negatív következményekkel 
jár az élelmiszer-ellátási láncra nézve, mivel megfosztja a fogyasztókat az alacsonyabb 
árak nyújtotta előnyöktől; hangsúlyozza, hogy a lánc egészére vonatkozó fokozott 
átláthatóság kulcsfontosságú a verseny ösztönzése és az áringadozásokkal szembeni 
rugalmasság fokozása érdekében;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy helyezzék biztosabb alapokra a 
szerződéses viszonyokat annak érdekében, hogy minden szereplő teljes mértékben 
élvezhesse az egységes piac előnyeit, miközben továbbra is szabadon gyakorolhassák 
szerződéskötési jogaikat; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen önkéntesen 
használható szerződésszabványokat az agrárélelmiszer-ipari ágazatnak;

4. üdvözli a Bizottság határozatát, mellyel kiterjeszti a magas szintű csoport hatáskörét 
és tagságát az agrárélelmiszer-ipar versenyképességére; felhívja a Bizottságot, hogy 
kérjen fel fogyasztói csoportokat a részvételre, illetve kéri a fórum különböző 
platformjait, hogy segítsék elő az információk és a legjobb gyakorlatok cseréjét, 
valamint állítsák össze a jó kereskedelmi gyakorlatok önkéntes kódexét az élelmiszer-
ellátási lánc minden szereplője számára;

5. ösztönzi, hogy minden tagállamban legyenek ombudsmanok, akik döntőbírók lehetnek 
a kiskereskedők és a szállítók közötti vitákban, kivizsgálják a panaszokat és 
ajánlásokat fogalmaznak meg a jogszabályoknak és az önkéntes kódexeknek való 
megfeleléssel kapcsolatosan;

6. hangsúlyozza, hogy a szerződéskötési jogok alaposabb megismertetése és a 
tisztességtelen szerződési gyakorlatok elleni erőteljesebb fellépés hozzájárul az ilyen 
gyakorlatok megelőzéséhez; információs kampány indítására szólít fel az élelmiszer-
ellátási lánc összes szereplője, különösen a gazdálkodók jogaikról és a legáltalánosabb 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról való tájékoztatása céljából.


