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Predlog spremembe  1 

James Nicholson 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0225/2010 

José Bové 

Pošteni prihodki za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi 

KOM(2009)0591 – 2009/2237(INI) 

Nadomestni predlog resolucije: člen 157(4) poslovnika 

Resolucija evropskega parlamenta o poštenih prihodkih za kmete: bolje delujoča veriga 

preskrbe s hrano v Evropi 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2009 z naslovom Bolje delujoča 

veriga preskrbe s hrano v Evropi (KOM(2009)0591) in več delovnih dokumentov, 

priloženih temu sporočilu, 

– ob upoštevanju končnega priporočila skupine na visoki ravni o konkurenčnosti 

agroživilske industrije z dne 17. marca 2009
1
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2009 o cenah hrane v Evropi
2
, 

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 19. februarja 2008 o preiskavi in odpravi zlorabe moči 

velikih supermarketov, delujočih v Evropski uniji
3
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 29. marca 2010 o bolje delujoči verigi preskrbe s 

hrano v Evropi
4
, 

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o pravici do hrane z 

naslovom Kmetijska podjetja in pravica do hrane,  

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za 

okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

(A7–0225/2010), 

A. ker je nedavna nestanovitnost cen hrane in proizvodov povzročila veliko zaskrbljenost 

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

_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf 
2
 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2009)0191. 

3
 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2008)0054. 

4
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/113636.pdf. 
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glede delovanja evropskih in svetovnih verig preskrbe s hrano ter doseganja 

najpomembnejšega cilja v verigi preskrbe s hrano, ki je zagotoviti poštene prihodke za 

kmete in varno oskrbo s kakovostnimi proizvodi za evropske potrošnike po cenah, ki so 

jih pripravljeni plačati, v splošnem političnem okviru trajnostne proizvodnje in potrošnje 

ter raznovrstnosti soodvisnih akterjev, kot so kmetje, predelovalci, proizvajalci, 

prevozniki, ponudniki energije, dobavitelji embalaže in ponudniki logistike, 

B. ker so se cene, izplačane kmetom, kljub 3,3-odstotnem letnem zvišanju cen hrane od leta 

1996, povečale le za 2,1 %, medtem ko so se operativni stroški povečali za 3,6 %, delež 

kmetijske dodane vrednosti v verigi preskrbe s hrano v EU-25 pa se je zmanjšal z 31 % v 

letu 1995 na 24 % v letu 2004, 

C. ker mora vsaka reforma SKP upoštevati nihanja prihodkov kmetov in v kolikšni meri zato 

kmetje s svojim delom ne morejo ustvariti poštenega prihodka, 

D. ker je vzdolž vse verige preskrbe s hrano treba malim in srednjim podjetjem olajšati 

dostop do trga, 

E. ker sporočilo Komisije ugotavlja, da hrana predstavlja 16 % izdatkov evropskih 

gospodinjstev in so zato visoke maloprodajne cene hrane zaskrbljujoče, ker pomenijo 

pritisk na prihodke gospodinjstev, 

F. ker se zaradi učinkov koncentracije na trgu v katerem koli gospodarskem sektorju 

znižujejo cene, kar koristi potrošniku, a ima lahko negativne učinke, če ni pod nadzorom 

organov, pristojnih za konkurenco, saj škoduje svobodni konkurenci, 

G. ker glede na število akterjev v verigi in dejstvo, da cena primarnega proizvoda pogosto 

predstavlja le majhen delež cene končnega proizvoda, ni vedno lahko določiti, koliko so 

plačila, ki jih prejmejo kmetje, povezana s cenami, ki jih plačajo potrošniki, 

H. ker se kmetje pogosto vključijo v verigo preskrbe s hrano prek predelovalcev, prav tako pa 

pogosto neposredno dobavljajo trgovcem na drobno, in ker je treba element predelave v 

verigi preskrbe s hrano dodatno preučiti, 

I. ker je v sporočilu Komisije izraženo mnenje, da v celotni verigi preskrbe s hrano obstajajo 

resni problemi, kot so zloraba moči vodilnega kupca, nepoštene prakse pri sklepanju 

pogodb, omejen dostop do trga, pomanjkanje informacij o oblikovanju cen ter 

porazdelitev dobička, 

J. ker je med morebitnimi nepoštenimi trgovinskimi praksami in morebitnimi 

protikonkurenčnimi praksami jasna razlika in ker ne ene ne druge niso neizogibna 

posledica neravnovesja pogajalske moči, 

K. ker je v sporočilu Komisije izraženo mnenje, da je učinkovito izvajanje obstoječih uredb 

služilo za obravnavanje posameznih primerov resnih kršitev konkurenčnega prava, 

vključno s kartelnim združevanjem in vzdrževanjem cen za nadaljnjo prodajo, in da je 

treba obravnavati tudi druge morebitne nepoštene trgovinske prakse in protikonkurenčne 

prakse za vsak primer posebej ter glede na lokalne tržne razmere, 
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L. ker so proizvodi trgovskih blagovnih znamk zgolj blagovne znamke, ki jih proizvajajo 

trgovci na drobno ali so proizvedene zanje in prinesejo povečano vrednost ter večjo izbiro 

za potrošnike, v številnih državah članicah predstavljajo tržišče za številne male in srednje 

dobavitelje, jih pogosto proizvajajo vodilni proizvajalci drugih znamk, so pogosto vodilne 

na trgu glede informacij potrošnikom in javnega zdravja ter zato uresničujejo cilje javne 

politike, 

Narava verige in cilji 

1. poziva Komisijo in države članice, naj izrecno priznajo, da lahko dobro delujočo verigo 

preskrbe s hrano najbolje zagotovi prost konkurenčni trg, na katerem vsi akterji – ne le 

proizvajalci, ki so osrednji element, temveč tudi vsi, ki proizvodu povečajo vrednost – 

lahko delujejo tržno smiselno in dosežejo poštene dobičke, regulacija pa služi 

zagotavljanju in uveljavljanju konkurence, zagotavljanju možnosti vstopa na trg novim 

udeležencem in zagotavljanju varnosti ter korekciji jasno dokazane tržne nepopolnosti; 

2. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v 

Evropi, ker je v njem ugotovitev, da veriga na splošno dobro deluje, saj „evropskim 

potrošnikom prinaša visokokakovostno hrano po sprejemljivih cenah, zagotavlja varnost 

in sledljivost živil ter se ponaša z bogato ponudbo izjemno konkurenčnih, inovativnih in 

tradicionalnih proizvodov, tako znotraj kot zunaj EU“; 

Neravnovesja v verigi in cene 

3. poziva Komisijo, naj prizna, da je treba za spodbujanje trajnostnih in etičnih sistemov 

pridelave kmetom zagotoviti nadomestilo za njihove naložbe in zaveze na tem področju; 

4. ugotavlja, da višje maloprodajne cene hrane pomenijo pritisk na prihodke gospodinjstev, 

zlasti najbolj ranljivih; priznava, da ima konkurenca med različnimi akterji v verigi 

preskrbe s hrano pomembno vlogo pri omogočanju izbire in nižjih cen za vse potrošnike, 

zlasti najbolj ranljive, in poudarja, da reforme v verigi preskrbe s hrano ne smejo niti 

škoditi konkurenci niti prikrajšati potrošnikov; 

5. meni, da bi ugotovljeno neskladje med gibanjem cen osnovnih proizvodov in živil v 

maloprodaji lahko kazalo na neravnovesja vzdolž verige preskrbe s hrano, kar lahko ima 

negativne posledice za proizvajalce in potrošnike; poziva Komisijo, naj preuči in po 

potrebi okrepi orodja Unije, da bi se zmanjšala nestabilnost cen na agroživilskem trgu, 

vendar poudarja, da je večja preglednosti po vsej verigi bistvena za izboljšanje 

konkurence in odpornosti na nestanovitnost cen; 

Konkurenca 

6. poziva Komisijo in države članice, naj Evropejcem zagotovijo, da bo za ustrezno 

spopadanje s kršitvami pravil konkurence v verigi preskrbe s hrano zadostovalo 

konkurenčno pravo in njegovo izvajanje; poudarja, da so spremembe zakonodaje potrebne 

zgolj, če so jasni dokazi, da z ustreznim izvajanjem obstoječe zakonodaje ni mogoče 

nevtralno odpraviti očitno protikonkurenčnih praks; 

7. poziva nacionalne in evropske organe za konkurenco, naj raziščejo in po potrebi ukrepajo 
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proti protikonkurenčnim praksam med vsemi akterji v verigi preskrbe s hrano, vključno s 

praksami, zaradi katerih je lahko pogajalsko izhodišče za kmete nepravično; 

Poštene in nepoštene trgovinske prakse 

8. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo nepoštene trgovinske prakse, ki ogrožajo 

delovanje notranjega trga, ter se borijo proti njim, vključno s praksami trgovcev na debelo 

in drobno, zaradi katerih je lahko pogajalsko izhodišče za kmete izjemno nepravično; 

poudarja, da bo boljše poznavanje pogodbenih pravic pripomoglo k preprečevanju 

tovrstnih praks; 

9. poudarja, da mora biti svobodno sklepanje pogodb osnova za pogodbene odnose in da 

mora vsaka pobuda, ki to svobodo omejuje, temeljiti na jasnih in nedvoumnih dokazih, da 

je nujna za bolj odprt in prost konkurenčni trg; 

10. poziva države članice, naj zagotovijo varnejše temelje za pogodbene odnose v vsej verigi 

preskrbe s hrano, tako da predlagajo prostovoljne kodekse dobre pogodbene prakse; 

11. poziva Komisijo, naj izvede dodatno analizo nepoštenih praks in odnosov v državah 

članicah, ter zahteva, da se vanjo vključi primerjalna analiza praks, ki v državah članicah 

štejejo za pravične ali nepravične, kar bo temelj za morebitna nadaljnja priporočila; meni, 

da bi se analiza morala osredotočiti zlasti, vendar ne izključno, na naslednje prakse: 

• retroaktivne spremembe sporazumov o dobavi; 

• nerazumno velike zamude pri plačevanju računov; 

• plačila za skladiščenje ali uvrstitev v ponudbo; 

• primere, ko se dobavitelju zavrne povrnitev škode ob predvidljivih napakah, ki jih 

je mogoče pripisati trgovcu na drobno; 

• plačila za zagotovitev boljše umestitve proizvodov; 

• primere, ko dobavitelj ni obveščen o promociji, za katero mora plačati; 

• umik dobavitelja iz ponudbe, zaradi razlogov, ki niso zgolj trgovinske narave; 

12. poziva Komisijo, naj zavrne politične predloge, ki temeljijo na domnevi, da je razvoj 

trgovskih blagovnih znamk protikonkurenčen ali nepošten ali da te znamke ne morejo biti 

ekonomsko najugodnejše ter ne morejo nuditi dostopa na trg malim in srednjim podjetjem 

ter velikim proizvajalcem v svobodni, pravični in odprti konkurenci z drugimi znamkami, 

ter naj zagotovi, da vsi politični predlogi priznajo, da so trgovci na drobno podjetja in 

imajo pravico odločati, katere proizvode bodo prodajali v skladu s konkurenčnim pravom 

in pošteno prakso, ter da morajo za njihove trgovske blagovne znamke veljati enaki 

predpisi kakor za druge znamke; 

Izvajanje 

13. predlaga, da kot začetni korak Komisija spodbuja izmenjave najboljših praks med 

državami članicami in preuči prostovoljne in regulativne metode v državah članicah, da bi 

se prepoznale in ukinile nepoštene pogodbene prakse; 

14. spodbuja uvedbo varuhov konkurenčnih pravil v vseh državah članicah, ki bodo 

posredovali v sporih med vsemi akterji, preiskovali pritožbe in dajali priporočila, kako 
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izboljšati skladnost z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi; te varuhe spodbuja k 

izmenjavi najboljše prakse in usklajevanju ukrepov; 

Informacije za potrošnike in cene 

15. ugotavlja, da drugi pregled stanja potrošniških trgov kaže, da so potrošniki zadovoljni s 

storitvami trgovcev maloprodaje hrane, vendar odkriva tudi nezadovoljstvo pri 

primerljivosti cen hrane; pozdravlja prvo izdajo evropskega instrumenta za spremljanje 

cen živil, vendar ugotavlja, da je treba v celotni verigi upoštevati preglednost cen; 

16. poziva države članice, naj zaradi doseganja pravičnih cen krepijo upravne zmogljivosti in 

pogajalsko moč proizvajalcev in njihovih organizacij v primerjavi z drugimi, ki delujejo v 

verigi preskrbe s hrano, in spodbuja nastanek organizacij, ki krepijo vezi med različnimi 

zainteresiranimi stranmi v posamezni veji, če s tem ne omejujejo pravilnega delovanja 

enotnega trga; 

17. meni, da je bistvenega pomena, da imajo potrošniki dostop do jasnih informacij o 

označevanju, da lahko ugotovijo izvor nepredelanih živil in prepoznajo lokalne in 

tradicionalne proizvode; 

Krepitev položaja proizvajalcev 

18. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo dobavitelje, zlasti kmete, naj s 

povezovanjem v zadruge in/ali organizacije proizvajalcev postanejo učinkoviti akterji v 

verigi preskrbe s hrano, da se poveča njihova pogajalska moč; spodbuja jih, naj vlagajo v 

predhodne člene verige preskrbe s hrano, da bodo imeli korist od dodane vrednosti svojih 

proizvodov; 

19. poziva države članice, naj določijo primerno in ustrezno pravno odgovornost upravljavcev 

ali posameznikov, ki zlorabljajo trg preskrbe s hrano; 

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 

 


