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w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duże 
supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz 
przeciwdziałania im
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Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez 
duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania 
im

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w całej UE sprzedaż detaliczna w coraz większym stopniu 
zdominowana jest przez niewielką liczbę sieci supermarketów,

B. mając na uwadze, że wspomniani detaliści szybko stają się obowiązkowym pośrednikiem, 
zyskując kontrolę nad jedyną możliwością realnego dostępu rolników i innych dostawców 
do konsumentów w UE,

C. mając na uwadze dowody zebrane w całej UE świadczące o nadużywaniu przez duże 
supermarkety siły nabywczej w celu wymuszenia na dostawcach (zarówno z siedzibą w 
UE, jak i poza UE) obniżki cen do poziomu trudnego do utrzymania i narzucenia im 
nieuczciwych warunków,

D. mając na uwadze, że takie naciski na dostawców wywierają szkodliwy wpływ zarówno na 
jakość zatrudnienia, jak i ochronę środowiska,

E. mając na uwadze, że konsumenci są potencjalnie narażeni na utratę różnorodności 
produktów, dziedzictwa kulturowego oraz punktów sprzedaży detalicznej,

F. mając na uwadze, że niektóre państwa UE wprowadziły przepisy krajowe zmierzające do 
ograniczenia takich nadużyć, jednak duże supermarkety w coraz większym stopniu 
prowadzą działalność ponad granicami narodowymi, co sprawia, że pożądane jest 
ujednolicone prawodawstwo UE,

1. wzywa Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji do zbadania wpływu, jaki koncentracja 
sektora supermarketów w UE wywiera na małe przedsiębiorstwa, dostawców, 
pracowników i konsumentów, oraz – w szczególności – do oceny wszelkich przypadków 
nadużywania siły nabywczej, których źródłem może być taka koncentracja;

2. zwraca się do Komisji o wystąpienie z propozycją odpowiednich środków, w tym 
regulacji, zmierzających do ochrony konsumentów, pracowników i producentów przed 
wszelkimi nadużyciami związanymi z dominującą pozycją na rynku lub negatywnymi 
skutkami dostrzeżonymi w trakcie badania;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z 
nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.


