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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. zatwierdza swoje oświadczenie 

załączone do niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi: 

„ Nowe przepisy dotyczące organizacji producentów i prawa konkurencji (wspólna 

organizacja rynku) 

Parlament Europejski przypomina, że zgodnie z art. 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) reguły konkurencji mają zastosowanie do produkcji rolnej i 

handlu produktami rolnymi tylko w zakresie określonym przez Parlament i Radę z 

uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej (WPR) zapisanych w art. 39 tego 

traktatu. 

Zgodnie z traktatem oraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej1 cele WPR są nadrzędne w stosunku do europejskiej polityki konkurencji. 

Rynki rolne nie są jednak wyłączone z zakresu stosowania prawa konkurencji. 

Dostosowanie reguł konkurencji do specyfiki rolnictwa należy do uprawnień 

współprawodawców, czyli Parlamentu Europejskiego i Rady. 

                                                 
1 Wyrok w sprawie Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, pkt 23; wyrok w sprawie Niemcy 

przeciwko Radzie, C-280/93, EU:C:1994:367, pkt 61.   
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W związku z tym Parlament Europejski w drodze omawianego rozporządzenia 

proponuje wyjaśnić związek między zasadami WPR, w szczególności rolą i zadaniami 

organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, a stosowaniem 

europejskiego prawa konkurencji. Takie wyjaśnienie jest niezbędne ze względu na 

liczne niewiadome w kwestii stosowania tych zasad, a ponadto ma kluczowe znaczenie 

dla osiągnięcia celu Unii, jakim jest umocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw 

żywności. Propozycje Parlamentu Europejskiego bazują na zaleceniach zapisanych w 

sprawozdaniu Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych z dnia 14 listopada 2016 r. 

Zalecenia te opracowano na podstawie szeregu przesłuchań i uwag otrzymanych od 

wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności: producentów, przetwórców i 

sprzedawców detalicznych. 

Celem Parlamentu Europejskiego jest uproszczenie i wyjaśnienie warunków, na jakich 

organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów we wszystkich 

sektorach wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 mogą w 

imieniu swoich członków planować produkcję, wprowadzać towary do obrotu, 

negocjować umowy na dostawy produktów rolnych i optymalizować koszty produkcji. 

Wykonywanie tych zadań wymaga przede wszystkim stosowania przez te podmioty 

pewnych praktyk, w tym prowadzenia konsultacji wewnętrznych i wewnętrznej 

wymiany informacji handlowych. Dlatego proponuje się, by praktyki te nie były objęte 

zakazem zawierania porozumień antykonkurencyjnych, zapisanym w art. 101 ust. 1 

TFUE, oraz by organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów 

prowadzące przynajmniej jeden rodzaj działalności gospodarczej mogły korzystać z 

odstępstwa od stosowania tego artykułu. Odstępstwo to nie jest jednak bezwzględne: 

organy ochrony konkurencji zachowują możliwość interweniowania, jeżeli uznają, że 

dane działania mogą uniemożliwiać konkurencję lub zagrażać osiągnięciu celów WPR. 

Dlatego wyjaśniono rolę i zadania organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji 

producentów oraz związek między tą rolą i zadaniami a prawem konkurencji. Bez 

uszczerbku dla prerogatyw instytucjonalnych Komisji Europejskiej Parlament 

Europejski jest zdania, że nowe przepisy nie wymagają dalszych wyjaśnień w formie 

wytycznych Komisji Europejskiej.” 
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