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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad dėl skirtingo maisto gamintojų, perdirbėjų ir mažmeninės prekybos 
įmonių dydžio, jų rinkos svarbos ir padėties maisto produktų tiekimo grandinėje, labai 
netolygus jų galios pasiskirstymas; pabrėžia, kad darnūs prekybos ryšiai pagerintų 
maisto produktų tiekimo grandinės veiklą ir būtų naudingi vartotojams;

2. mano, kad prekių ir maisto produktų vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių kainų 
svyravimo, daro neigiamą poveikį maisto produktų tiekimo grandinei, kadangi 
neleidžia vartotojams gauti produktų pigiau; pabrėžia, kad didesnis visos grandinės 
skaidrumas – pagrindinis elementas siekiant pagerinti konkurenciją ir atsparumą kainų 
svyravimams;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti tvirtesnį pagrindą sutartiniams santykiams 
siekiant, kad visi subjektai galėtų pasinaudoti visomis bendrosios rinkos teikiamomis 
galimybėmis neprarasdami galimybės sudaryti sutartis; ragina Komisiją parengti 
neprivalomas standartines sutartis žemės ūkio maisto sektoriui;

4. džiaugiasi Komisijos sprendimu išplėsti Žemės ūkio maisto pramonės 
konkurencingumo aukšto lygio grupės kompetenciją ir padidinti jos narių skaičių; 
ragina Komisiją pakviesti dalyvauti vartotojų grupes ir prašo skirtingus forumo 
dalyvius skatinti dalytis informacija ir pažangiąja patirtimi, taip pat rengti 
savanoriškus visų maisto produktų tiekimo grandinės subjektų geros prekybos 
praktikos kodeksus;

5. ragina visose valstybėse narėse įsteigti ombudsmeno institucijas, kurios spręstų 
mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų ginčus, nagrinėtų skundus ir rengtų 
rekomendacijas, kaip geriau laikytis teisės aktų ir savanoriškų kodeksų;

6. pabrėžia, kad geresnis sutartinių teisių žinojimas ir griežtesni veiksmai kovojant su 
nesąžiningais sutartiniais santykiais padės užkirsti kelią tokiai praktikai; prašo parengti 
informavimo kampaniją, kuri būtų skirta visiems maisto produktų tiekimo grandinės 
subjektams, ypač ūkininkams, informuoti apie jų teises ir dažniausiai pasitaikančią 
nesąžiningą prekybos praktiką.


