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Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl ūkininkų pozicijos stiprinimo maisto tiekimo 
grandinėje

Europos Parlamentas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 11 d. Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB 
bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 
(„Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“)1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Komisijos komunikatą „Kova su nesąžiningos 
prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje“ 
(COM(2014) 0472),

– atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 29 d. Komisijos ataskaitą dėl nesąžiningos įmonių 
tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2016) 0032), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė Europos 
maisto produktų tiekimo grandinė“ (COM(2009) 0591),

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Komisijos Žaliąją knygą dėl nesąžiningos 
prekybos praktikos Europos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo 
grandinėje (COM(2013) 0037),

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl nesąžiningos prekybos 
praktikos maisto tiekimo grandinėje2 ir į 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl BŽŪP 
priemonių kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti3, 2016 m. rugsėjo 
30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ataskaitą dėl nesąžiningos 
prekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje, į 2016 m. 
kovo 31 d. Kaune vykusio politinio forumo „Maisto tiekimo grandinės persvarstymas“ 
rezultatus, 2016 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. Bratislavoje vykusią Tarptautinę ekspertų 
konferenciją tema „Ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje stiprinimas“, 2016 m. 
Pirmininko J. C. Junckerio pranešimą apie Sąjungos padėtį, taip pat į 2016 m. lapkričio 
15 d. Tarybai pateiktą Žemės ūkio rinkų darbo grupės ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimo dėl Europos 
Parlamento narių statuto priėmimo4 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį,

1 OL L 149, 2015 6 11, p. 22.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0250.
3 Priimti tekstai P8_TA(2016)0504.
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A. kadangi Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje išdėstytos suderintos kovos su 
nesąžininga įmonių komercine praktika vartotojų atžvilgiu taisyklės neapima kovos su 
nesąžininga įmonių tarpusavio prekybos praktika; kadangi siekiant kovoti su 
nesąžininga praktika, kurią įvairūs ES žemės ūkio maisto produktų grandinės veiklos 
vykdytojai vykdo vienas kito atžvilgiu ir kuri turi įtakos ūkininkams – silpniausiai tos 
grandinės grandžiai, svarbiausia yra priimti ES teisės aktus;

1. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors padėtis ES skiriasi, ūkininkai tebėra labiausiai 
pažeidžiama maisto tiekimo grandinės grandis, nepaisant didelių pastangų tai pakeisti, ir 
kad šis faktas yra ypač akivaizdus krizės žemės ūkio rinkose metu;

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors padėtis valstybėse narėse skiriasi, ūkininkai dėl 
savo silpnesnės derybinės padėties dažnai susiduria su praktika, kuri labai nukrypsta 
nuo tinkamo komercinio elgesio ir prieštarauja gerai valiai ir sąžiningam verslui;

3. konstatuoja, kad tokios nesąžiningos prekybos praktikos pavyzdžiai gali, be kita ko, 
būti: nepagrįstai vėluojantys mokėjimai, nesąžiningas sąnaudų ar rizikos perkėlimas, 
vienašališkai ir (arba) atgaline data daromi sutarčių pakeitimai ir nesąžiningas sutarties 
nutraukimas; 

4. pripažįsta, kad pagal dabartinę bendrą žemės ūkio politiką numatyta tam tikrų 
priemonių ūkininkų padėčiai stiprinti; tačiau įspėja, kad šių priemonių veiksmingumas 
atskirose valstybėse narėse labai skiriasi ir esama galimybių pagerinti kai kurias iš jų;

5. prašo Komisijos iki [...] pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį 
pateikti pasiūlymą parengti teisės aktą dėl galiojančių ES teisės aktų, skirtų kovoti su 
nesąžininga komercine praktika, tokių kaip Direktyva 2005/29/EB, peržiūros, siekiant į 
teisės aktus įtraukti klausimą dėl nesąžiningos praktikos, kurią įvairūs žemės ūkio 
maisto produktų grandinės veiklos vykdytojai vykdo vienas kito atžvilgiu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Itin svarbu pripažinti tinkamai veikiančios maisto tiekimo grandinės svarbą ir pareikšti 
susirūpinimą dėl ūkininkų pažeidžiamumo šioje srityje. 

Komisija galėtų priimti sprendimus, kuriais, be kita ko, būtų užtikrinamas vienodesnis rizikos 
pasidalijimas visoje tiekimo grandinėje, stiprinamas sutartinių įsipareigojimų prisiėmimas, 
didinamas rinkos skaidrumas ir gerinamas rizikos valdymas.

Šiuo metu nėra ES teisės aktų, skirtų kovoti su nesąžininga praktika, kurią įvairūs žemės ūkio 
maisto produktų grandinės veiklos vykdytojai vykdo vienas kito atžvilgiu. Itin svarbu 
užtikrinti, kad ES konkurencijos teisės aktuose būtų atsižvelgiama į konkrečius žemės ūkio 
ypatumus ir jais būtų siekiama gamintojų gerovės.

ES konkurencijos teisės aktais turi būti sudaromos sąlygos didesniam rinkos veiksmingumui, 
užtikrinančiam, kad vartotojai galėtų rinktis įvairius kokybiškus produktus už konkurencingą 
kainą, kartu užtikrinant, kad pirminiai gamintojai būtų skatinami investuoti ir diegti inovacijas 
ir nebūtų priversti palikti rinką dėl nesąžiningos prekybos praktikos.


