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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie nerovnováhu v potravinovom dodávateľskom reťazci medzi 
výrobcami, spracovateľmi a maloobchodníkmi spôsobenú rozdielmi v hospodárskej 
veľkosti, trhovej sile a pozícii v reťazci; zdôrazňuje, že vyvážené obchodné vzťahy 
zlepšia fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a prinesú prospech 
spotrebiteľom; 

2. domnieva sa, že zaznamenaná asymetrická reakcia medzi cenovým vývojom komodít 
a potravín má negatívny dosah na potravinový dodávateľský reťazec, keďže môže 
spotrebiteľom zabrániť profitovať z nižších cien; zdôrazňuje, že zvýšená 
transparentnosť v rámci celého reťazca je kľúčom k zlepšeniu hospodárskej súťaže 
a odolnosti voči kolísaniu cien;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie zabezpečili zmluvné vzťahy a umožnili tak 
všetkým aktérom plne využívať výhody vnútorného trhu, pričom ich slobodné 
uzatváranie zmlúv zostane zachované; vyzýva Komisiu, aby pripravila dobrovoľné 
štandardné zmluvy pre potravinárske odvetvie;

4. víta rozhodnutie Komisie rozšíriť pôsobnosť a členstvo skupiny na vysokej úrovni pre 
konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu; žiada Komisiu, aby vyzvala 
spotrebiteľské skupiny na účasť na fóre pre podporu výmeny informácií a najlepšej 
praxe a pre rozvíjanie kódexov osvedčených obchodných postupov pre všetkých 
aktérov v potravinovom dodávateľskom reťazci, a požaduje rôzne platformy v rámci 
tohto fóra;

5. podporuje zriadenie funkcie ombudsmana v jednotlivých členských štátoch, ktorý by 
rozhodoval o sporoch medzi maloobchodníkmi a dodávateľmi, riešil sťažnosti 
a poskytoval odporúčania, ako zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov 
a dobrovoľných kódexov;

6. zdôrazňuje, že lepšia znalosť zmluvných práv a prísnejšie opatrenia proti nekalým 
zmluvným praktikám prispejú k predchádzaniu takýmto postupom; žiada, aby sa 
usporiadala informačná kampaň, v rámci ktorej by sa všetci aktéri, najmä 
poľnohospodári pôsobiaci v potravinovom dodávateľskom reťazci, informovali 
o svojich právach i o najčastejších nekalých obchodných postupoch.


