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Predlog za akt Unije o krepitvi položaja kmetov v prehranski verigi

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi 
Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
(direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. julija 2014 o boju proti nepoštenim 
trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano med podjetji (COM(2014)0472),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 29. januarja 2016 o boju proti nepoštenim 
trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano med podjetji (COM(2016)0032),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2009 o bolje delujoči verigi 
preskrbe s hrano v Evropi (COM(2009)0591),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 31. januarja 2013 o nepoštenih trgovinskih 
praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (COM(2013)0037),

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. junija 2016 o nepoštenih trgovinskih praksah v 
verigi preskrbe s hrano2 in z dne 14. decembra 2016 o instrumentih skupne kmetijske 
politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih3, poročila Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. septembra 2016 o nepoštenih trgovinskih 
praksah v verigi preskrbe s hrano med podjetji, izida političnega foruma z naslovom 
„Ponovni razmislek o verigi preskrbe s hrano“ ki je potekal 31. marca 2016 v Kaunasu, 
mednarodne strokovne konference o krepitvi položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano, 
ki je potekala 30. junija in 1. julija 2016 v Bratislavi, govora predsednika Junckerja o 
stanju v Uniji leta 2016 ter poročila projektne skupine za kmetijske trge, ki je bilo Svetu 
predstavljeno 15. novembra 2016, 

– ob upoštevanju člena 5 Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o 
sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta4,

– ob upoštevanju člena 46(2) Poslovnika,

A. ker direktiva o nepoštenih poslovnih praksah določa usklajena pravila za boj proti 
nepoštenim poslovnim praksam podjetij v razmerju do potrošnikov, v katera niso zajete 
nepoštene poslovne prakse med podjetji; ker je treba za boj proti nepoštenim praksam 

1 UL L 149, 11.6.2015, str. 22.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0250.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0504.
4 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
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med posameznimi subjekti v agroživilski verigi v EU, ki ogrožajo kmete – najšibkejši 
člen v tej verigi – obvezno sprejeti ustrezne zakonodajne ukrepe EU;

1. izraža zaskrbljenost nad tem, da kmetje kljub stalnim prizadevanjem za izboljšanje 
njihovega položaja ostajajo najšibkejši člen v prehranski verigi ter da je to še posebej 
očitno v času krize na kmetijskih trgih, čeprav se razmere v državah članicah 
razlikujejo;

2. izraža zaskrbljenost nad tem, da so kmetje zaradi šibkejšega pogajalskega položaja 
pogosto podvrženi praksam, ki močno odstopajo od dobrega poslovnega ravnanja in so 
v nasprotju z dobro vero in poštenim ravnanjem, čeprav se razmere v državah članicah 
razlikujejo;

3. ugotavlja, da primeri tovrstnih praks med drugim vključujejo neupravičene zamude pri 
plačilih, nepošteno preusmerjanje stroškov ali tveganj, enostranske in/ali retroaktivne 
spremembe pogodb in nepošteno prekinitev pogodbe;

4. priznava, da sedanja skupna kmetijska politika zagotavlja nekatera orodja za krepitev 
položaja kmetov, vendar opozarja, da se učinkovitost teh orodij v posameznih državah 
članicah bistveno razlikuje in da je mogoče nekatera izmed njih izboljšati;

5. poziva Komisijo, naj do ... na podlagi člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
poda predlog za akt o spremembi zakonodaje EU za boj proti nepoštenim trgovinskim 
praksam, denimo Direktive 2005/29/ES, da bi vanjo vključili vprašanje nepoštenih 
praks med posameznimi subjekti v agroživilski verigi.
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OBRAZLOŽITEV

Pomembno je, da priznamo pomembnost ustrezno delujoče prehranske verige ter ob tem 
izrazimo zaskrbljenost zaradi šibkosti kmetov. 

Komisija bi lahko sprejela rešitve, na podlagi katerih bi denimo zagotovila bolj enakopravno 
razdelitev tveganj v dobavni verigi, okrepila sklepanje pogodb ter izboljšala preglednost trga 
in upravljanje tveganj.

V EU zaenkrat nimamo zakonodaje za boj proti nepoštenim praksam med posameznimi 
subjekti v agroživilski verigi. Zagotoviti je treba, da bo konkurenčno pravo EU upoštevalo 
posebnosti v kmetijstvu ter podpiralo interese proizvajalcev.

Konkurenčno pravo EU mora ustvariti pogoje za učinkovitejše delovanje trga, da bodo imeli 
potrošniki koristi od širokega nabora kakovostnih izdelkov po konkurenčnih cenah ter da 
bodo zagotovljene spodbude za primarne proizvajalce za naložbe in inovativnost, ne da bi bili 
zaradi nepoštenih trgovinskih praks prisiljeni zapustiti trg.


