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Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesn÷ Europos maisto produktų tiekimo grandin÷ 
COM(2009)0591 – 2009/2237(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis su 

teis÷s aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0225/2010 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l sąžiningų pajamų ūkininkams: veiksmingesn÷s 

Europos maisto produktų tiekimo grandin÷s 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesn÷ Europos 
maisto produktų tiekimo grandin÷“ (COM(2009)0591) ir į įvairius prie jo pridedamus 
darbo dokumentus, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 17 d. paskelbtas galutines Žem÷s ūkio maisto pramon÷s 
konkurencingumo aukšto lygio grup÷s rekomendacijas1, 

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rezoliuciją d÷l maisto produktų kainų 
Europoje2, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 19 d. pareiškimą d÷l tyrimo d÷l Europos Sąjungoje 
veikiančių stambių prekybos centrų piktnaudžiavimo savo galiomis ir teisinių apsaugos 
nuo tokio piktnaudžiavimo priemonių3, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. patvirtintas Tarybos išvadas d÷l geriau veikiančios 
Europos maisto tiekimo grandin÷s4, 

– atsižvelgdamas į specialiojo Jungtinių Tautų praneš÷jo teis÷s į maistą klausimais 
pranešimą „Žem÷s ūkio verslas ir teis÷ į maistą“,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

                                                 
1http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final

_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf. 
2 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2009)0191. 
3 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2008)0054. 
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/113636.pdf. 
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komiteto nuomones (A7-0225/2010), 

A. kadangi pastaruoju metu svyruojant maisto ir pagrindinių prekių kainoms kilo didžiulis 
susirūpinimas d÷l Europos ir pasaulinių maisto tiekimo užtikrinti sąžiningas pajamas 
ūkininkams ir saugų kokybiškų produktų tiekimą Europos vartotojams tokiomis kainomis, 
kokias jie pasiruošę mok÷ti, taikant bendrą tvarios gamybos ir tvaraus vartojimo bei 
daugelio tarpusavyje priklausomų dalyvių, kaip, pvz., ūkininkų, perdirb÷jų ir gamintojų, 
taip pat transporto, energijos, pakuot÷s ir logistikos įmonių, politiką, 

B. kadangi, nors maisto produktų kainos nuo 1996 m. kilo 3,3 proc. per metus, ūkininkams 
mokamos kainos pakilo tik 2,1 proc., tuo tarpu eksploatacijos išlaidos padid÷jo 3,6 proc., 
o žem÷s ūkio maisto produktų tiekimo grandin÷s teikiama prid÷tin÷ vert÷ 25-iose ES 
valstyb÷se nar÷se sumaž÷jo nuo 31 proc. 1995 m. iki 24 proc. 2004 m., 

C. kadangi bet kaip reformuojant BŽŪP turi būti atsižvelgiama į ūkininkų pajamas ir į tai, ar 
po šių reformų ūkininkai iš savo veiklos sugeb÷s gauti adekvačių pajamų, 

D. kadangi  reikia sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į rinką visoje tiekimo 
grandin÷je; 

E. kadangi Komisijos komunikate pripažįstama, kad maistas sudaro 16 proc. Europos namų 
ūkių išlaidų, tod÷l kyla susirūpinimas d÷l didelių maisto produktų vartotojų kainų, nes jos 
daro spaudimą namų ūkių pajamoms, 

F. kadangi d÷l bet kurio ekonominio sektoriaus rinkos koncentracijos maž÷ja kainos ir d÷lto 
did÷ja nauda vartotojui, tačiau, jei rinkos koncentracijos nekontroliuoja konkurencijos 
tarnybos, jos poveikis gali būti neigiamas, trukdyti laisvai konkurencijai, 

G. kadangi, atsižvelgiant į tiekimo grandin÷s dalyvių skaičių ir į tai, kad pirminio produkto 
kaina gali sudaryti tik mažą galutinio produkto kainos dalį, ne visada lengva nustatyti 
kainų ūkininkams ir kainų vartotojams ryšį, 

H. kadangi ūkininkai labai dažnai tiekia perdirb÷jams, bet taip pat tiesiogiai mažmenin÷s 
prekybos įmon÷ms ir kadangi reikia labiau išnagrin÷ti maisto tiekimo grandin÷s 
perdirbimo dalį; 

I. kadangi Komisijos komunikate pateikiama nuomon÷, kad visoje maisto tiekimo 
grandin÷je gali būti rimtų problemų, pvz., piktnaudžiavimas dominuojančia pirk÷jo įtaka, 
nesąžiningas sutarčių sudarymas, prieigos prie rinkos ribojimas, nepakankamas 
informavimas apie kainodarą ir pelno maržų paskirstymas, 

J. kadangi galima aiškiai atskirti nesąžiningą verslo praktiką ir galimą antikonkurencinę 
veiklą ir kadangi n÷ viena jų n÷ra neišvengiama skirtingos susitariančių šalių derybin÷s 
galios pasekm÷, 

K. kadangi Komisijos komunikate pateikiama nuomon÷, kad veiksmingai įgyvendinant 
esamus reglamentus nagrin÷jant kiekvieną atvejį atskirai buvo kovojama su rimtais 
konkurencijos teis÷s pažeidimais, įskaitant kartelius ir perpardavimo kainų išlaikymą, ir 
kad reikia atskirai nagrin÷ti kiekvienos kitos galimos nesąžiningos ar antikonkurencin÷s 
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veiklos atvejį, atsižvelgiant į vietos rinkos sąlygas, 

L. kadangi savo prek÷s ženklo produktai yra tik produktai, kuriuos gamina mažmenin÷s 
prekybos įmon÷s, arba joms gaminami produktai, kuriais vartotojams suteikiama 
padidintos vert÷s ir pasirinkimo, o daugeliui mažų ir vidutinio dydžio tiek÷jų daugelyje 
valstybių narių suteikiama pardavimo galimybių, kuriuos gamina, kai kurie pirmaujantys 
kitų prek÷s ženklų produktų gamintojai, kurie yra rinkos lyderiai vartotojų informavimo ir 
visuomen÷s sveikatos požiūriu, ir kuriais pasiekiami viešosios politikos tikslai; 

Grandin÷s pobūdis ir tikslai 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiai pripažinti, kad gerai veikianti maisto tiekimo 
grandin÷ gali būti geriausiai apsaugota laisva konkurencinga rinka, kurioje visi dalyviai – 
ne tik augintojai, kurie sudaro svarbiausią jos dalį, bet taip pat ir dalyviai, produktui 
suteikiantys prid÷tin÷s vert÷s – gal÷tų veikti komerciškai jautriai ir gauti sąžiningą pelną, 
ir kurioje reglamentavimas būtų naudojamas siekiant užtikrinti ir sustiprinti konkurenciją, 
užtikrinti potencialias galimybes į rinką patekti naujiems dalyviams, saugumą ir ištaisyti 
aiškiai įrodytą rinkos nepakankamumą; 

2. teigiamai vertina Komisijos komunikatą „Veiksmingesn÷ Europos maisto produktų 
tiekimo grandin÷“, kadangi jame pripažįstama, kad bendrai grandin÷ veikia gerai ir kad 
„ja Europos vartotojams pateikiama aukštos kokyb÷s maisto produktų prieinamomis 
kainomis, užtikrinama maisto produktų sauga ir atsekamumas; be to, grandin÷s dalyviai 
gali didžiuotis, kad tiekiama daug labai konkurencingų, naujoviškų ir tradicinių 
produktų“; 

Pusiausvyros grandin÷je trūkumas ir kainos 

3. ragina Komisiją pripažinti, kad norint skatinti tvarias gamybos, vykdomos laikantis etikos 
principų, sistemas, reikia atlyginti ūkininkams už jų investicijas į šias sritis ir jose 
įvykdytus įsipareigojimus; 

4. pažymi, kad didel÷s maisto produktų vartotojų kainos daro spaudimą namų ūkių, ypač 
labiausiai pažeidžiamų namų ūkių, pajamoms; pripažįsta labai svarbų skirtingų tiekimo 
grandin÷s subjektų konkurencijos vaidmenį suteikiant pasirinkimą ir mažesnes kainas 
visiems vartotojams, ypač labiausiai pažeidžiamiems, ir pabr÷žia, kad maisto produktų 
tiekimo grandin÷s reformos neturi nei pakenkti konkurencijai, nei daryti žalos 
vartotojams; 

5. mano, kad prekių ir maisto produktų vartotojų kainų raida, neatitinkanti prekių kainų 
svyravimo, gal÷tų būti ženklas, kad maisto produktų tiekimo grandin÷je n÷ra 
pusiausvyros, ir daryti neigiamą poveikį gamintojams ir vartotojams; ragina Komisiją 
išnagrin÷ti ir, jei reikia, stiprinti Sąjungos priemones, kad būtų sumažintas kainų 
svyravimas žem÷s ūkio maisto produktų rinkoje, bet pabr÷žia, kad didesnis visos 
grandin÷s skaidrumas – pagrindinis veiksnys siekiant pagerinti konkurenciją ir atsparumą 
kainų svyravimams; 

Konkurencija 
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6. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Europos konkurencijos įstatymas būtų 
parengtas ir įgyvendintas taip, kad būtų įmanoma išspręsti bet kurią problemą, susijusią su 
konkurencijos pažeidimais maisto tiekimo grandin÷je; pabr÷žia, kad taisyklių pakeitimai 
būtini tik jei esama aiškių įrodymų, kad tinkamai įgyvendinamomis esamomis taisykl÷mis 
neutraliu būdu negalima įveikti aiškiai antikonkurencin÷s veiklos; 

7. ragina nacionalines ir ES konkurencijos tarnybas ištirti ir, prireikus, imtis veiksmų prieš 
visų maisto tiekimo grandin÷s dalyvių antikonkurencinius veiksmus, įskaitant bet kokius 
veiksmus, d÷l kurių ūkininkai gali patekti į nesąžiningą derybinę pad÷tį; 

Sąžininga ir nesąžininga komercin÷ veikla 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti piktnaudžiavimo komercinę praktiką, 
kenkiančią vidaus rinkos veikimui, įskaitant didmenininkų ir mažmenininkų 
piktnaudžiavimą pirk÷jo įtaka, d÷l kurio ūkininkai gal÷tų patekti į itin nesąžiningą 
derybinę pad÷tį, ir su ja kovoti; pabr÷žia, kad geresnis sutartinių teisių žinojimas pad÷s 
užkirsti kelią tokiai praktikai; 

9. pabr÷žia, kad sutartin÷ laisv÷ tur÷tų būti sutartinių santykių pagrindas ir kad bet kokia šią 
laisvę apribojanti iniciatyva tur÷tų būti paremta aiškiais ir vienareikšmiškais įrodymais, 
kad jos reikia siekiant prisid÷ti prie atviresn÷s ir laisvos konkurencingos rinkos kūrimo; 

10. ragina valstybes nares siūlant savanoriškus geros sutartin÷s praktikos kodeksus užtikrinti 
saugesnį sutartinių santykių visoje maisto tiekimo grandin÷je pagrindą; 

11. ragina Komisiją atlikti išsamesnę nesąžiningų veiksmų ir santykių valstyb÷se nar÷se 
analizę ir prašo, kad į ją būtų įtraukta valstyb÷se nar÷se sąžiningais ir nesąžiningais 
laikomų veiksmų lyginamąją analizę, kuria būtų paremtos bet kokios tolesn÷s 
rekomendacijos; mano, kad ypač d÷mesys tur÷tų būti atkreipiamas į šiuos, bet ne tik, 
veiksmus: 

• tiekimo susitarimų keitimas atgaline tvarka; 
• mok÷jimų gavus sąskaitą nevykdymas priimtinu laikotarpiu; 
• mok÷jimai už sand÷liavimą ar įtraukimą į prekybos sąrašą; 
• atsisakymas kompensuoti tiek÷jui už mažmenininko padarytas prognoz÷s klaidas; 
• mok÷jimai už geresn÷s prekių vietos užtikrinimą; 
• atvejai, kai tiek÷jui nepranešama apie akcijas, kurioms vykdyti iš tiek÷jo 

reikalaujama sumok÷ti; 
• tiek÷jų išbraukimas iš prekybos sąrašų d÷l priežasčių, kurios n÷ra vien tik 

komercin÷s; 

12. ragina Komisiją atmesti bet kokius pasiūlymus d÷l politikos, kurie yra paremti nuomone, 
kad nuosavų prek÷s ženklų kūrimas yra antikonkurencinis ar nesąžiningas, ar pakenktų 
nuosavų prek÷s ženklų geb÷jimui užtikrinti gerą kokyb÷s ir kainos santykį ir mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių bei didesnių gamintojų galimyb÷ms patekti į rinką laisvos, 
sąžiningos ir atviros konkurencijos su kitais prekių ženklais sąlygomis ir užtikrinti, kad 
visuose pasiūlymuose d÷l politikos būtų pripažįstama, kad mažmenin÷s prekybos įmon÷s 
yra verslo įmon÷s, kurios turi teisę nustatyti produktus, kuriais jos siekia prekiauti, 
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remiantis konkurencijos įstatymais ir sąžininga praktika, o jų nuosaviems prek÷s ženklams 
tur÷tų būti taikomos tos pačios taisykl÷s, kaip ir bet kuriems kitiems prekių ženklams; 

Įgyvendinimo užtikrinimas 

13. siūlo, kad Komisija prad÷tų nuo valstybių narių keitimosi geriausia praktika skatinimo ir 
išnagrin÷tų valstyb÷se nar÷se naudojamus nesąžiningos sutartin÷s praktikos nustatymo ir 
kovos su ja savanoriškus ir reguliavimo metodus; 

14. ragina visose valstyb÷se nar÷se įsteigti ombudsmeno institucijas, kurios spręstų visų 
subjektų ginčus, nagrin÷tų skundus ir rengtų rekomendacijas, kaip geriau laikytis teis÷s 
aktų ir savanoriškų kodeksų; ragina šiuos ombudsmenus keistis gerąja patirtimi ir 
koordinuoti savo veiksmus; 

Vartotojų informavimas ir kainos 

15. pažymi, kad pagal antrąją vartotojų rinkų rezultatų suvestinę vartotojus tenkina maisto 
produktų mažmenin÷s prekybos įmonių paslaugos, tačiau jų netenkina galimyb÷s palyginti 
maisto produktų kainas; pritaria pirmajai Europos maisto produktų kainų steb÷senos 
priemon÷s redakcijai, tačiau pažymi, kad reikia atsižvelgti į kainų skaidumą visoje 
grandin÷je; 

16. ragina valstybes nares, siekiant nustatyti teisingas kainas, stiprinti augintojų ir augintojų 
organizacijų valdymo geb÷jimus ir derybinę galią kitų ūkin÷s veiklos vykdytojų, 
veikiančių maisto grandin÷je, atžvilgiu ir skatinti kurtis organizacijas, kurios stiprintų tų 
pačių sektorių įvairių suinteresuotųjų šalių ryšius, laikantis sąlygos, kad jie neturi trukdyti 
tinkamai bendrosios rinkos veiklai; 

17.  mano, kad būtina, jog vartotojai gal÷tų naudotis aiškia ženklinimo informacija, pagal 
kurią jie gal÷tų nustatyti neperdirbtų maisto produktų kilmę ir atpažinti vietos bei 
tradicinius produktus; 

Augintojų pad÷ties sustiprinimas 

18. Prašo Komisijos ir valstybių narių raginti tiek÷jus, ypač ūkininkus, susiburti į 
kooperatyvus ir (arba) augintojų organizacijas, kad jų derybin÷s galios padid÷tų, ir taip 
tapti veiksmingesniais tiekimo grandin÷s subjektais; ragina juos investuoti į tolesnius 
tiekimo grandin÷s etapus, kad gal÷tų gauti naudos iš savo produktų prid÷tin÷s vert÷s; 

19. ragina valstybes nares nustatyti teisingą ir tinkamą operatorių ir asmenų teisinę 
atsakomybę už piktnaudžiavimą maisto tiekimo rinka; 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 
 


