
 

Boj proti nekalým obchodným praktikám:
Parlament žiada zásah EÚ na pomoc farmárom
 
Poslanci prostredníctvom v utorok schváleného uznesenia vyzvali Európsku komisiu,
aby predložila návrhy na boj proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom
dodávateľskom reťazci so zámerom zaistiť farmárom spravodlivú odmenu za ich
produkty a spotrebiteľom širší výber. Cieľom nových opatrení by mali byť poctivé a
transparentné obchodné vzťahy medzi producentmi, dodávateľmi a distribútormi
potravín. Férový obchod by mal tiež podľa poslancov znížiť nadvýrobu a obmedziť
plytvanie potravinami.
 
Riešenie nerovnováhy príjmov a vyjednávacej sily v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré
by zlepšilo postavenie farmárov, nie je možné ďalej odkladať, uvádza sa v nelegislatívnom
uznesení,  ktoré  Parlament  schválil  pomerom hlasov  600  (za):  48  (proti):  24  (zdržalo  sa
hlasovania). Poslanci zdôraznili, že predaj poľnohospodárskych produktov za cenu, ktorá je
nižšia než výrobné náklady, ako aj zneužívanie základných potravín, medzi ktoré patria mliečne
výrobkov, ovocie a zeleniny, ako najstratovejších položiek slúžiacich na prilákanie spotrebiteľov
k veľkým maloobchodníkom, ohrozuje dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie v
EÚ.
 
"Doterajšie iniciatívy [zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám] neboli efektívne. Z
tohto dôvodu predkladáme ďalšie návrhy. Musíme vynaložiť viac úsilia na zlepšenie vzťahov
medzi  dodávateľmi  a  supermarketmi  a  hypermarketmi,  najmä  čo  sa  týka  minimalizácie
takzvaného faktora strachu. Vyzývame tiež Európsku komisiu, aby vyvinula viac úsilia v oblasti
nových nástrojov,  ktoré by nám mali  pomôcť potláčať nekalé obchodné praktiky,"  uviedol
spravodajca  uznesenia  Edward  Czesak  (ECR,  PL).  "Všetci  aktéri  v  potravinovom
dodávateľskom  reťazci  by  mali  mať  rovnaké  práva,"  dodal.
 
Farmári a malé a stredné podniky sú obzvlášť zraniteľné voči nekalým obchodným praktikám,
konštatuje  uznesenie.  Nezriedka  sú  v  dôsledku  svoje  slabej  vyjednávacej  pozície  pri
rokovaniach znevýhodňovaní a nútení predávať svoje produkty so stratou, napríklad keď sú
donútení znášať náklady znižovania cien a zliav v supermarketoch. Znevýhodňovanie sa však
týka aj spotrebiteľov, nakoľko ich výber a prístup k novým a inovatívnym produktom je tak podľa
poslancov obmedzený.
 
Prísne vymáhanie predpisov a snaha o prekonanie strachu producentov
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Dobrovoľné a samoregulačné systémy zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám
dosiahli  zatiaľ  podľa  poslancov  len  obmedzené  výsledky.  Dôvodom  je  nedôsledné
presadzovanie právnych predpisov a chýbajúce donucovacie  mechanizmy,  nedostatočné
zastúpenie poľnohospodárov v týchto systémoch, konflikty záujmov dotknutých subjektov,
mechanizmy riešenia sporov nezohľadňujúce tzv. faktor strachu dodávateľov, ako aj skutočnosť,
že sa neuplatňujú na celý dodávateľský reťazec, konštatuje uznesenie.
 
Parlament preto vyjadril  presvedčenie,  že na obmedzenie nekalých obchodných praktík a
zabezpečenie spravodlivých podmienok predaja a nákupu pre európskych poľnohospodárov a
spotrebiteľov je nevyhnutná rámcová právna úprava na úrovni EÚ.
 
Iniciatíva v oblasti dodávateľského reťazca (tzv. Supply Chain Initiative alebo SCI), ako aj ďalšie
dobrovoľné systémy na úrovni členských štátov či EÚ, by sa mali podľa poslancov ďalej rozvíjať
ako doplnok k účinným a robustným mechanizmom presadzovania predpisov v členských
štátoch. Tie by mali byť koordinované na úrovni EÚ a ich súčasťou by okrem možnosti podávať
anonymné sťažnosti mali byť aj odrádzajúce sankcie, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň
vyzvali  poľnohospodárov a ich organizácie, ako aj obchodníkov, aby sa do týchto iniciatív
zapájali.
 
Súvislosti 
 
Medzi nekalé obchodné praktiky patria okrem iného napríklad oneskorené platby, obmedzenia
prístupu na trh, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv, náhle a neodôvodnené zrušenie
zmlúv, nespravodlivý prevod obchodného rizika či presun nákladov na prepravu a skladovanie
na dodávateľov.
 
Na úrovni EÚ už existuje legislatíva, ktorá sa zaoberá nekalými obchodnými praktikami medzi
obchodníkmi  a  spotrebiteľmi  (Smernica  2005/29/EC).  Únia  však  dosiaľ  nemá legislatívu
zameranú  na  boj  proti  nekalým  obchodným  pravidlám  medzi  rôznymi  operátormi  v
potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalým obchodným praktikám sa v tejto súvislosti len
okrajovo venujú pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.
 
 
 
 
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
 
 
Faktor strachu
• Takzvaný faktor strachu spôsobuje, že slabšia strana nedokáže uplatňovať svoje práva a zo
strachu pred ohrozením obchodných vzťahov nepodá sťažnosť voči nekalým obchodným
praktikám, ktoré voči nej uplatňuje silnejšia strana.
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http://www.supplychaininitiative.eu/


Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Schválený text 2015/2065(INI) bude čoskoro k dispozícii tu (zvoľte dátum 07.06.2016)
Sledujte rozpravu zo záznamu (click on 06.06.2016)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál
Brífing: Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci

Isabel Teixeira NADKARNI
COMM - PRESS

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
COMM - PRESS

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
@EP_Agriculture
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1465240240051
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2065(INI)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf
https://twitter.com/EP_SingleMarket
https://twitter.com/EP_Agriculture


Predaj niektorých potravín pod cenu s cieľom prilákať nakupujúcich k predajcovi by sa nemal pretaviť v nespravodlivé odmeny pre

poľnohospodárov, tvrdia poslanci. ©AP Images/ European Union-EP

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume DUCH GUILLOT
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

4 I 4


