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Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w 
łańcuchu dostaw żywności

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 
97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych”)1, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 lipca 2014 r. pt. „Zwalczanie nieuczciwych 
praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, 
realizowanych między przedsiębiorstwami” (COM(2014)0472),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczące 
nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów 
spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami (COM(2016)0032),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2009 r. pt. „Poprawa 
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” (COM(2009)0591),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych 
i niespożywczych między przedsiębiorstwami (COM(2013)0037),

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności2 oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie instrumentów WPR służących ograniczeniu zmienności cen na rynkach 
rolnych3, sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
30 września 2016 r. dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha 
dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, wyniki 
forum politycznego zatytułowanego „Nowe spojrzenie na łańcuch dostaw żywności”, 
które zorganizowano w Kownie w dniu 31 marca 2016 r., międzynarodową konferencję 
ekspertów poświęconą wzmocnieniu pozycji rolników w łańcuchu dostaw, która odbyła 
się w Bratysławie w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2016 r., orędzie przewodniczącego 
Jeana-Claude’a Junckera z 2016 r. o stanie Unii oraz sprawozdanie grupy zadaniowej 
ds. rynków rolnych przedstawione Radzie w dniu 15 listopada 2016 r., 

– uwzględniając art. 5 decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. 

1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0250.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0504.
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w sprawie przyjęcia Statutu posła do Parlamentu Europejskiego1,

– uwzględniając art. 46 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych ustanawia 
zharmonizowane zasady walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi w kontekście 
stosunków między przedsiębiorstwami a konsumentami, ale pomija nieuczciwe praktyki 
handlowe stosowane między przedsiębiorstwami; mając na uwadze, że przyjęcie 
przepisów UE ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania nieuczciwych praktyk między 
różnymi podmiotami w unijnym łańcuchu rolno-spożywczym, które to praktyki 
wpływają na rolników będących najsłabszym ogniwem tego łańcucha;

1. wyraża zaniepokojenie, że mimo różnej sytuacji w poszczególnych państwach UE 
i mimo wielu wysiłków na rzecz zmian rolnicy nadal są najsłabszym ogniwem w 
łańcuchu dostaw żywności, co jest szczególnie zauważalne w dobie kryzysu na rynkach 
rolnych;

2. wyraża zaniepokojenie, że mimo różnej sytuacji w poszczególnych państwach 
członkowskich rolnicy są, ze względu na swoją słabszą pozycję przetargową, często 
narażeni na praktyki, które rażąco odbiegają od dobrego postępowania handlowego oraz 
są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu;

3. uważa, że przykłady takich nieuczciwych praktyk obejmują między innymi: 
nieuzasadnione nadmierne opóźnianie płatności, niesprawiedliwe przenoszenie kosztów 
lub ryzyka, jednostronne zmiany w umowach i/lub zmiany w umowach z mocą 
wsteczną oraz nieuczciwe sposoby rozwiązywania umów;

4. uznaje, że obecna wspólna polityka rolna zapewnia szereg instrumentów służących 
wzmocnieniu pozycji rolników; ostrzega jednak, że ich skuteczność wydaje się być 
bardzo różna w poszczególnych państwach członkowskich i że niektóre z tych 
instrumentów można usprawnić;

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie do dnia ... i na podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wniosku dotyczącego aktu prawnego zmieniającego 
obowiązujące prawodawstwo UE dotyczące walki z nieuczciwymi praktykami 
handlowymi, w tym dyrektywę 2005/29/WE, w celu uwzględnienia kwestii 
nieuczciwych praktyk między poszczególnymi podmiotami w łańcuchu rolno-
spożywczym.

1 Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1.
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UZASADNIENIE

Niezwykle ważne jest uznanie wagi dobrze funkcjonującego łańcucha dostaw żywności i 
wyrażenie w związku z tym zaniepokojenia z powodu wciąż słabej pozycji rolników. 

Komisja może przyjąć rozwiązania w celu zagwarantowania m.in. bardziej równomiernego 
podziału ryzyka w całym łańcuchu dostaw, wzmocnienia zawierania umów, poprawy 
przejrzystości rynku i usprawnienia zarządzania ryzykiem.

Obecnie nie ma przepisów UE dotyczących walki z nieuczciwymi praktykami między 
poszczególnymi podmiotami w łańcuchu rolno-spożywczym. Niezwykle istotne jest, aby 
unijne prawo konkurencji uwzględniało specyfikę rolnictwa oraz służyło interesom 
producentów.

Prawo to musi stworzyć warunki dla bardziej efektywnego rynku umożliwiającego 
konsumentom korzystanie z szerokiej gamy produktów po konkurencyjnych cenach, 
a jednocześnie zachęcić producentów produktów pierwotnych do inwestowania i innowacji 
oraz zagwarantować, że nie będą wypierani z rynku z powodu nieuczciwych praktyk 
handlowych.


