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Komunikat prasowy
Nieuczciwe praktyki handlowe – świętujemy historyczne
porozumienie polityczne i wzywamy do szybkiego wdrożenia
Dziś wieczorem w towarzystwie Komisarza Phila Hogana, posłów do PE Paulo De
Castro i Mairead McGuinness oraz austriackiej minister Elisabeth Köstinger, która
dołączyła do nas za pośrednictwem łącza wideokonferencyjnego, Copa-Cogeca
świętowały osiągnięcie w grudniu zeszłego roku porozumienia politycznego
mającego na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych (NPH ) z
łańcucha rolno-spożywczego.

W otoczeniu kolegów i przedstawicieli sektora rolno-spożywczego UE, Copa-Cogeca świętowały
to historyczne porozumienie, które po transpozycji do dyrektywy i wdrożeniu w całej UE pomoże
stworzy ć bardziej sprawiedliwy łańcuch ży wnościowy , będący w stanie zapewnić odpowiedni
poziom dochodów producentom.
Według Komisarza Phila Hogana „Prawdziwe dobrze funkcjonujący łańcuch dostaw ży wności
jest tak silny , jak jego najsłabsze ogniwo, przy czy m przez zby t wiele lat ty m najsłabszy m
ogniwem by li rolnicy . W grudniu udało nam się osiągnąć history czny przełom, kiedy to trzy
instytucje unijne po raz pierwszy zawarły porozumienie w sprawie wiążących zasad mających na
celu wyeliminowanie niektórych nieuczciwych praktyk handlowych. Jasno pokazaliśmy naszym
rolnikom i oby watelom, że wartość dodana podejmowany ch działań znajduje się na poziomie
europejskim, a także jak dobrze są w stanie funkcjonować instytucje unijne, kiedy pracują razem
nad jasno o kreślony m celem. Propozy cja ta zapewni znaczny poziom ochrony wszy stkim
unijny m rolnikom, ich organizacjom, a także mały m i średnim podmiotom z sektora
spoży wczego. Otrzy mają oni ochronę przed większy mi podmiotami prowadzący mi działalność
rynkową w kwestiach ich nieuczciwych i niezgodnych z zasadami działań.”
Austriacka minister ds. zrównoważonego rozwoju i tury sty ki Elisabeth Köstinger, pod której
przewodnictwem zawarto porozumienie, podkreśliła w swoim przekazie wideokonferency jny m,
że: „Poprzez wspólne działanie udało nam się stworzy ć skuteczny instrument do poprawy
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równowagi w łańcuchu dostaw ży wności, co ma na celu poprawienie warunków ży cia naszy ch
rolników.”
Poseł do PE, Paolo De Castro, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie nieuczciwych
prakty k handlowy ch, również wy powiedział silne przesłanie: „Obiecaliśmy , że raz na zawsze
wy eliminujemy najbardziej szkodliwe prakty ki handlowe stosowane w łańcuchu dostaw
ży wności poprzez zwiększenie przejrzy stości i uczciwej konkurency jności, żeby wy posaży ć
rolników i konsumentów w narzędzia obrony przeciwko nieuczciwym zachowaniom niektórych
podmiotów ry nkowy ch, w celu zapewnienia dobrego poziomu zdrowia oby wateli, ochrony
środowisko i zmniejszenia marnotrawienia ży wności. A dzięki wsparciu Copa-Cogeca i
wszy stkich inny ch zainteresowany ch stron udało nam się tego dokonać, żeby sprostać
uzasadniony m oczekiwaniom nie ty lko naszy ch producentów rolny ch i spoży wczy ch, ale
wszystkich obywateli Europy!”
Posłanka do, PE Mairead McGuinness, dodała: „W chwili obecnej mamy dy rekty wę, która
zajmuje się nieuczciwy mi prakty kami handlowy mi w łańcuchu dostaw produktów rolnospożywczych. Skutki, jakie wywrze ta dyrektywa będą zależały od tego, jak państwa członkowskie
będą wdrażać jej przepisy , przy czy m właśnie na ty m powinniśmy się skupiać w ciągu
nadchodzących miesięcy.”
Na koniec Przewodniczący Cogeca, p. Thomas Magnusson wspomniał o ty m, że: „społeczność
rolników będzie teraz bacznie przyglądać się procesowi wdrażania”.
-KONIECWersje językowe: francuska, włoska, hiszpańska, niemiecka i angielska będą wkrótce dostępne
na stronie www.copa-cogeca.eu
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