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Samorząd rolniczy zwrócił się do UOKiK o przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego, którego celem jest zbadanie praktyk stosowanych przez
podmioty skupujące. W tym przypadku istnieje podejrzenie zmowy cenowej
występujące przy skupie papryki i owoców miękkich.

Podejrzenie zmowy cenowej nie pierwsze w tym roku
Pod koniec czerwca w artykule Ceny skupu agrestu 2020 – LIR uważa, że jest to zmowa!
informowaliśmy was o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku agrestu, a także innych owoców
miękkich.
Ponowne podejrzenia tym razem dotyczące cen skupu papryki i owoców miękkich (tzn. truskawek
i wiśni) wystosowała Mazowiecka Izba Rolnicza, kierując swoje przypuszczenia do Zarządu KRIR.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MIR antykonkurencyjne porozumienia dotyczą
podmiotów skupowych w regionie Przytyk – Potworów – Radzanów. W związku z tym,
podejrzenie zmowy cenowej dotyczy podmiotów działających na tym samym szczeblu obrotu.

Sygnały od rolników o naruszeniu reguły konkurencji
Przypomnijmy, zmowa cenowa polega na wspólnym ustalaniu cen na skutek czego następuje
naruszenie reguły konkurencji. W tym przypadku sygnałem wzbudzającym podejrzenia rolników jest
zbieżność w czasie zmian cen skupu. Stosują je niezależne podmioty skupowe, które ponadto
mogą ujednolicać ceny papryki i owoców miękkich.

Zmowa cenowa i przewaga kontraktowa
Podejrzenie zmowy cenowej to nie jedyne działania prowadzone przez UOKiK dotyczące
nieuczciwych praktyk w rolnictwie. Jeszcze nie tak dawno prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął
postępowanie przeciwko spółce Pfeifer & Langen Polska, która mogła w nieuczciwy sposób
wykorzystać swoją przewagę kontraktową wobec rolników.
Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą postanowienia w umowach z rolnikami zgodnie z którymi
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plantatorzy mogą kupować nasiona tylko od Pfeifer & Langen.
W przypadku użycia innych nasion spółka zastrzegła sobie prawo odmowy zakupu buraków.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie UOKiK – Prezes UOKiK stawia zarzuty spółce
Pfeifer & Langen.
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