INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
KE uderzy w nieuczciwe praktyki
Komisja Europejska zadeklarowała przystąpienie do prac nad nową dyrektywą, która skutecznie zwalczy nieuczciwe
praktyki w łańcuchu dostaw żywności. Projekt dyrektywy został opublikowany w dniu 12 kwietnia. Wprowadza
przepisy, które istnieją w niektórych państwach członkowskich. Dla rolników będzie to oznaczało pełną harmonizację katalogu niedopuszczalnych zachowań kontrahentów.
W myśl zaproponowanych przepisów zakazane będą m.in.:
1) opóźnione płatności za produkty łatwo psujące się;
2) anulowanie zamówień w ostatniej chwili;
3) jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną;
4) żądania, aby dostawca płacił za zmarnowane produkty.
Dyrektywa wprowadzi także obowiązek zawierania w umowach informacji, które wskazują na pełną zgodę stron
na stosowanie takich praktyk, jak:
1) zwrot niesprzedanych produktów spożywczych dostawcy;
2) pobieranie od dostawcy opłaty za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych;
3) ponoszenie przez dostawcę kosztów promowania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę.
Akt unijny wprowadzi także przepisy dotyczące nadzoru i sankcjonowania podmiotów stosujących nieuczciwe
praktyki. Państwa członkowskie będą zobowiązane do wyznaczenia organów egzekwujących od uczestników rynku
przestrzeganie nowych przepisów. Dochodzenie w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk będzie wszczynane
z urzędu lub na postawie skargi. Dodatkowo wnoszący skargę będą mieli prawo do zachowania pełnej anonimowości.
Za naruszenie przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk będą groziły proporcjonalne i odstraszające kary.
Na temat inicjatywy Komisji wypowiedział się komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan:
- W przedstawionym wniosku chodzi przede wszystkim o uczciwość (…) Proponowane w ramach tej inicjatywy
wprowadzenie zakazu nieuczciwych praktyk handlowych ma wzmocnić pozycję producentów i małych oraz średnich
przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw żywności. Inicjatywa ma na celu również zapewnienie zdecydowanego i skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawnych. Chcemy wyeliminować obecny w łańcuchu dostaw żywności „czynnik strachu”, zapewniając poufność procedury składania skarg.
Inicjatywa trafi teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Jeżeli dyrektywa zostanie uchwalona, państwa członkowskie będą miały określony termin na implementacje jej postanowień do polskiego porządku prawnego (poprzez
zmianę przepisów krajowych i uchwalenie nowych).
Projekt dyrektywy (w języku angielskim) dostępny jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key-policies/cap/draft-proposal-unfair-trade-practices-com2018-173.pdf

