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NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže článok 42 ZFEÚ stanovuje, že pravidlá hospodárskej súťaže sa vzťahujú na výrobu 

a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami len v rozsahu, aký určia Európsky parlament 

a Rada, a s prihliadnutím na ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) 

stanovené v článku 39 ZFEÚ; 

B. keďže v článku 39 ods. 1 ZFEÚ sa ako jeden z cieľov SPP stanovuje zabezpečiť 

primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov 

jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve, stabilizovať trhy a zabezpečiť riadne 

zásobovanie; 

C. keďže článok 3 Zmluvy o Európskej únii stanovuje ako cieľ cenovú stabilitu na 

vnútornom trhu; 

D. keďže zákonodarca EÚ vzhľadom na osobitné prírodné a štrukturálne vlastnosti 

poľnohospodárstva (dlhé produkčné cykly, roztrieštenosť produkcie, počet malých 

poľnohospodárskych podnikov a často s nízkymi príjmami, nízka odolnosť voči otrasom a 

zmenám na trhu v dôsledku kolísania cien, nepružný dopyt a rýchlo sa kaziaci tovar 

spôsobujúci nerovnováhu v rámci dodávateľského reťazca a veľmi nízka vyjednávacia sila 

poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci v porovnaní s veľkými 

dodávateľmi, spracovateľmi a veľkými distribučnými reťazcami v odvetví maloobchodu) 

od roku 1962 obhajuje existenciu osobitného štatútu pre odvetvie poľnohospodárstva, 

pokiaľ ide o uplatňovanie práva hospodárskej súťaže, ktoré nemožno uplatniť v tomto 

odvetví takým spôsobom ako v iných odvetviach hospodárskej činnosti, a keďže táto 

„poľnohospodárska výnimka“ sa stala ešte dôležitejšou v kontexte trhovo orientovanej 

SPP a rastúcej globalizácie poľnohospodárskych trhov a mala by sa účinne premietnuť aj 

do vykonávania a presadzovania politiky zo strany Komisie a vnútroštátnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže, aby sa zabezpečil súlad s výnimkami; 

E. keďže jasné a ucelené regulačné prostredie, pokiaľ ide o prispôsobenie politiky 

hospodárskej súťaže špecifikám poľnohospodárstva trhu v súlade s článkom 42 ZFEÚ, 

môže prispieť k posilneniu postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového 

dodávateľského reťazca tým, že zabráni nadmernej koncentrácii ekonomickej a finančnej 

moci prevádzkovateľov, vyrieši nerovnomerné rozloženie moci v rámci reťazca, zvýši 

efektívnosť trhu (nižšie ceny, lepšia kvalita výrobkov a služieb) a zaručí právnu istotu a 

rovnaké podmienky na riadne fungujúcom jednotnom trhu; 

F. keďže Komisia ako strážkyňa pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a vnútroštátne orgány na 

ochranu hospodárskej súťaže by mali byť zhovievavejší pri uplatňovaní článku 101 ZFEÚ 

na dohody, postupy a koordináciu vrátane výmeny zásadných hospodárskych informácií, 

ktoré uskutočňujú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, 

poľnohospodárske družstvá a konzorciá výrobcov, najmä so zreteľom na základný cieľ, 

ktorým je zabezpečiť riadne a cenovo dostupné dodávky potravín v súlade s článkom 39 

ZFEÚ, zvýšiť príjem poľnohospodárov a ich podiel v rámci hodnotového reťazca; 

G. keďže v dôsledku hospodárskych rizík v odvetví poľnohospodárstva musí trhovo 



 

PE610.575v02-00 4/10 AD\1140862SK.docx 

SK 

orientovaná SPP poľnohospodárom zaručovať ďalšie časovo obmedzené výnimky z 

pravidiel hospodárskej súťaže; 

H. keďže klimatické a zdravotné riziká môžu spôsobiť vážnu nerovnováhu na trhu a ešte viac 

oslabiť prvovýrobcov; keďže tieto javy by si mohli vyžiadať prehodnotenie pravidiel 

hospodárskej súťaže v prípadoch, keď je ohrozené základné zásobovanie potravinami; 

I. keďže prejudiciálne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci č. C-671/15 

(„čakanka“) svedčí o tom, že výrobcovia, organizácie výrobcov a združenia organizácií 

výrobcov potrebujú mať pri plnení svojich povinností právnu istotu, a to najmä v sektore, 

ktorý sa vyznačuje veľkou roztrieštenosťou na strane ponuky a koncentrovanou stranou 

dopytu a ťažkostiam pri kontrole ponuky a predvídaní dopytu; keďže rozsudok Súdneho 

dvora o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na výrobcov a organizácií výrobcov 

má kľúčový význam, pokiaľ ide o jasnosť a predvídateľnosť; 

J. keďže pracovná skupina pre poľnohospodárske trhy vypracovala v novembri 2016 súbor 

návrhov a odporúčaní na posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, na revíziu zmluvných nástrojov, ktoré majú poľnohospodári k 

dispozícii, na boj proti nekalým obchodným praktikám a objasnenie poľnohospodárskych 

výnimiek z právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže; keďže tieto odporúčania 

treba zohľadniť tam, kde je to vhodné, pretože ich inštitúcie EÚ a zainteresované strany v 

dodávateľskom reťazci prijali pozitívne, a mali by sa prijať primerané opatrenia s cieľom 

zlepšiť postavenie poľnohospodárov, organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov 

a iných foriem spolupráce výrobcov v odvetví poľnohospodárstva a potravinového 

dodávateľského reťazca; 

K. keďže poľnohospodárska zložka v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 

na všeobecný rozpočet Únie (nariadenie č. 2016/0282B) (tzv. súhrnné nariadenie) je 

dôležitým krokom pre SPP, pretože obsahuje ambiciózne návrhy Parlamentu, ktoré môžu 

priniesť významné zlepšenia v oblasti politiky hospodárskej súťaže, najmä 

prostredníctvom boja proti nekalým obchodným praktikám a objasnením pravidiel 

hospodárskej súťaže a pravidiel týkajúcich sa hospodárskych organizácií výrobcov a 

všeobecných výnimiek a výnimiek pre prípad krízy z právnych predpisov v oblasti 

hospodárskej súťaže; 

L. keďže štúdia o poľnohospodárskych medziodvetvových organizáciách v EÚ z októbra 

2016 upozornila na dôležitú úlohu medziodvetvových organizácií pri odovzdávaní 

hospodárskych a technických informácií zúčastneným stranám vo výrobnom reťazci; 

keďže táto štúdia dokazuje, že medziodvetvové organizácie umožňujú lepšie rozdelenie 

rizika a zisku; 

M. keďže v usmerneniach pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 20201 Komisia uznala osobitnú 

povahu poľnohospodárskeho sektora a jeho sociálnej štruktúry, ako aj rozsah nových 

výziev, ktorým čelí, akými sú napríklad potravinová bezpečnosť a otázky životného 

prostredia a klímy; keďže táto politika preto musí prispievať k posilneniu hospodárskej 

životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a k podpore organizácie potravinového 

                                                 
1  Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo 

vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020, Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014. 
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dodávateľského reťazca, k rozvoju vidieka a k podpore sociálneho začlenenia; 

1. domnieva sa, že v politike hospodárskej súťaže sa musí zohľadniť špecifický charakter 

sektora poľnohospodárstva; pripomína, že v článku 42 ZFEÚ sa kladie osobitný dôraz na 

sektor poľnohospodárstva, pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže, čo sa potvrdilo pri 

poslednej reforme SPP tým, že sa umožnili viaceré odchýlky a výnimky z ustanovení 

článku 101 ZFEÚ; konštatuje, že  v situácii, keď neustále hrozia hospodárske a klimatické 

riziká, je cieľom SPP zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárskeho 

spoločenstva; pripomína, že politika hospodárskej súťaže chráni väčšinou záujmy 

spotrebiteľov, ale neberie dostatočne do úvahy záujmy poľnohospodárskych výrobcov a 

ich ťažkosti; zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže musí brániť záujmy 

poľnohospodárskych výrobcov a spotrebiteľov rovnako, a to tým, že zabezpečí, že 

podmienky pre hospodársku súťaž a prístup na vnútorný trh budú spravodlivé, s cieľom 

podporiť investície a inovácie, zamestnanosť, životaschopnosť poľnohospodárskych 

podnikov a vyvážený rozvoj vidieckych oblastí v EÚ, pričom sa bude zároveň 

presadzovať transparentnosť pre účastníkov trhu; 

2. trvá na tom, že pojem „spravodlivá cena“ by nemala byť vnímaná ako najnižšia možná 

cena pre spotrebiteľa, ale že táto cena musí byť primeraná a musí umožniť spravodlivé 

odmeňovanie všetkých účastníkov v potravinovom dodávateľskom reťazci; 

3. uznáva slabšie postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a 

domnieva sa, že krízové situácie v poľnohospodárskom odvetví môžu toto postavenie ešte 

zhoršiť; domnieva sa, že poľnohospodárom vo všetkých výrobných odvetviach by sa malo 

zaručiť právo na kolektívne vyjednávanie vrátane práva na odsúhlasenie cien; domnieva 

sa, že treba poľnohospodárov podnecovať k tomu, aby sa naplno zapojili, a poskytnúť im 

prostriedky na využitie potenciálu organizácií výrobcov vrátane výrobných družstiev, ich 

združení a medziodvetvových organizácií; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporila 

právomoci a účinnosti takýchto kolektívnych svojpomocných nástrojov tým, že objasní 

a zjednoduší pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú, s cieľom posilniť ich rokovaciu pozíciu 

a ich konkurencieschopnosť a súčasne zachovať zásady stanovené v článku 39 ZFEÚ; 

4. domnieva sa, že kolektívne činnosti vykonávané organizáciami výrobcov a ich 

združeniami vrátane plánovania výroby a rokovaní o predaji a zmluvných podmienkach sú 

nevyhnutné na dosiahnutie cieľov SPP vymedzených v článku 39 ZFEÚ, a preto by sa na 

ne nemal vzťahovať článok 101 ZFEÚ, pokiaľ tento spoločný postup prebieha skutočne 

tak, aby prispieval k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárov; konštatuje, že 

výnimky podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (nariadenie o jednotnej spoločnej 

organizácii trhov) sa nevyužívajú v plnom rozsahu, a že nejednoznačnosť týchto 

výnimiek, ťažkosti pri ich vykonávaní a nejednotné uplatňovanie zo strany vnútroštátnych 

orgánov pre hospodársku súťaž neposkytujú poľnohospodárom a ich organizáciám 

dostatočnú právnu istotu; víta skutočnosť, že tzv. súhrnné nariadenie zjednoduší pravidlá 

týkajúce sa kolektívnej organizácie poľnohospodárov a objasní úlohu a právomoci 

organizácií výrobcov vykonávajúcich hospodársku činnosť v súvislosti s právom 

hospodárskej súťaže, aby sa posilnila ich vyjednávacia pozícia, pričom treba zabezpečiť 

zásady vymedzené v článku 39 ZFEÚ; 
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5. víta skutočnosť, že so zreteľom na povzbudivé preskúmania vykonávania2 a na spôsob, 

akým tzv. balík predpisov týkajúcich sa mlieka z roku 2012 prispieva k posilneniu 

postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca, sa má 

platnosť tohto balíka v rámci súhrnného nariadenia včas predĺžiť; vyzýva však Komisiu, 

aby uskutočnila hodnotenie vplyvu s cieľom zistiť, či by sa rozsah pôsobnosti ustanovení 

týkajúcich sa zmluvných rokovaní v sektore mlieka a mliečnych výrobkov mal rozšíriť na 

iné poľnohospodárske odvetvia, keďže poľnohospodári a organizácie výrobcov by mali 

väčšiu voľnosť pri plánovaní výroby, právo na kolektívne vyjednávanie a rokovanie o 

predaji a o podmienkach zmlúv, ktoré jasnejšie stanovujú ceny a objemy; 

6. požaduje, aby sa výslovne ustanovila automatická výnimka z článku 101 ZFEÚ, na ktorú 

sa bude vzťahovať zásada nevyhnutnosti a proporcionality, čo umožní medziodvetvovým 

organizáciám v poľnohospodárstve plniť úlohy, ktoré im boli pridelené podľa nariadenia o 

jednotnej spoločnej organizácii trhov so zámerom podporovať ciele článku 39 ZFEÚ; 

7. navrhuje, aby sa ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré umožňujú prijímať 

regulácie dodávok v prípade syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným 

zemepisným označením (článok 150), šunky s s chráneným zemepisným označením alebo 

chráneným označením pôvodu (článok 172), v prípade vína (článok 167), rozšírili na 

výrobky označené značkou kvality, aby ponuka lepšie odrážala dopyt; 

8. opakuje svoju výzvu Komisii, aby objasnila rozsah jednotlivých výnimiek z pravidiel 

hospodárskej súťaže na základe článku 101 ods. 3 ZFEÚ, najmä pokiaľ ide o dohody o 

udržateľnosti, ktoré boli uzavreté v rámci potravinového dodávateľského reťazca, pretože 

môžu byť oslobodené od uplatňovania práva hospodárskej súťaže, ak prispievajú k 

zlepšeniu produkcie alebo podpore pokroku a zároveň prinášajú výhody spotrebiteľom a 

spoločnosti; vyjadruje presvedčenie, že Komisia by mala posúdiť, za akých podmienok by 

sa mohol vytvoriť v politike hospodárskej súťaže väčší priestor pre kolektívne dohody s 

organizáciami výrobcov vrátane družstiev, ich združeniami a medziodvetvovými 

organizáciami, ktoré sa uzatvárajú pozdĺž potravinového dodávateľského reťazca na účely 

udržateľnosti (ako sú iniciatívy, ktoré uprednostňujú biodiverzitu, zlepšujú dobré životné 

podmienky a/alebo zdravie zvierat alebo bojujú proti antimikrobiálnej rezistencii); 

9. víta skutočnosť, že súhrnné nariadenie zavádza postup, v rámci ktorého môže zoskupenie 

poľnohospodárov požiadať o vydanie nezáväzného stanoviska Komisie s cieľom určiť, či 

je dané kolektívne konanie zlučiteľné so všeobecnou výnimkou z pravidiel hospodárskej 

súťaže podľa článku 209 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (nariadenie o jednotnej spoločnej 

organizácii trhov); vyzýva však Komisiu, aby so zreteľom na odporúčania pracovnej 

skupiny pre poľnohospodárske trhy objasnila rozsah pôsobnosti všeobecnej výnimky pre 

poľnohospodárstvo s cieľom spresniť výnimky takým spôsobom, aby bolo neuplatnenie 

článku 101 ZFEÚ – v náležitých prípadoch – vymáhateľné a uskutočniteľné; 

10. poukazuje na to, že v čase závažnej trhovej nerovnováhy, keď je ohrozený 

poľnohospodársky sektor a všetci občania sú zasiahnutí potenciálnym narušením dodávok 

základných potravín, musí trhovo orientovaná SPP poskytovať podporu poľnohospodárom 

a poskytnúť dodatočné, časovo obmedzené a riadne odôvodnené výnimky z pravidiel 

hospodárskej súťaže; víta skutočnosť, že v dôsledku zmien vykonaných v súvislosti so 

                                                 
2 Správy o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a o vykonávaní ustanovení balíka 

predpisov týkajúcich sa mlieka (COM(2016)0724 a COM(2014)0354). 
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súhrnným nariadením bude ľahšie uplatniť ustanovenia článku 222 nariadenia o jednotnej 

spoločnej organizácii trhov, ktorá umožňuje dočasné výnimky z právnych predpisov v 

oblasti hospodárskej súťaže; 

11. domnieva sa, že zastrešujúce medziodvetvové organizácie, ktoré združujú výrobcov, 

spracovateľov a distribútorov, by mali mať možnosť organizovať schôdze, na ktorých by 

mohli prediskutovať opatrenia na predchádzanie krízam a opatrenia krízového riadenia 

určené na obnovenie trhových podmienok, čím sa umožní dosiahnuť ciele článku 39 

ZFEÚ; 

12. opakovane zdôrazňuje potrebu postupného vývoja SPP a rámca EÚ pre hospodársku súťaž 

so zreteľom na osobité vlastnosti poľnohospodárstva tak, aby zahŕňali regulačné opatrenia 

na boj proti nerovnosti v európskom potravinovom dodávateľskom reťazci, a monitorovať 

vývoj postavenia prvovýrobcov a posudzovanie ukazovatele SAFA (rámec pre 

posudzovanie udržateľnosti potravinových a poľnohospodárskych systémov) Organizácie 

pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov (FAO) vrátane 

ukazovateľov v hlavách Spravodlivé stanovovanie cien a transparentné zmluvy (S.2.1.1) a 

Práva dodávateľov (S.2.2.1); 

13. vyzýva na ďalší rozvoj nástroja na monitorovanie cien potravín v Európe s cieľom zlepšiť 

odhaľovanie kríz v agropotravinárskom sektore, a to prostredníctvom lepších a viac 

rozčlenených údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zapojenia organizácií 

poľnohospodárov do vymedzovania a zhromažďovanie údajov; 

14. poukazuje na to, že Komisia uznala, že poľnohospodárski výrobcovia tvoria najmenej 

koncentrovanú časť potravinového dodávateľskeho reťazca, zatiaľ čo ich dodávatelia a 

odberatelia sú často oveľa väčší a vyznačujú sa väčšou mierou koncentrácie, čo vedie k 

nevyváženému vzťahu a negatívnym a nekalým praktikám – zo strany niektorých veľkých 

distribučných reťazcov, spracovateľov a maloobchodných prevádzkovateľov –, ktoré nie 

je možné riešiť iba prostredníctvom politiky hospodárskej súťaže, a tak je potrebná 

súdržnosť s ostatnými politikami; vyzýva preto Komisiu, aby jasnejšie vymedzila pojem 

„dominantné postavenie“ a zneužitie tohto postavenia, pričom zohľadní stupeň 

koncentrácie a vyjednávacej sily vstupného, spracovateľského a maloobchodného 

odvetvia; okrem toho konštatuje, že tzv. súhrnné nariadenie zavedie určité ustanovenia o 

práve na písomné zmluvy a na rokovanie o zmluvných podmienkach na účely lepšieho 

zdieľania hodnôt v celom dodávateľskom reťazci, čo by malo pomôcť upokojiť vzťahy 

medzi zainteresovanými stranami, bojovať proti nekalým obchodným praktikám, zlepšiť 

reaktivitu poľnohospodárov na trhové signály, zlepšiť oznamovanie cien a cenový prenos 

a rýchlejšie prispôsobiť ponuku s dopytom; okrem toho vyzýva Komisiu a vnútroštátne 

orgány na ochranu hospodárskej súťaže, aby zabezpečili, že komodity budú riadne 

klasifikované a ocenené a že sa budú monitorovať a riešiť prípady zneužívania a nekalé 

obchodné praktiky, ktoré postihujú poľnohospodárov, a že budú penalizované; domnieva 

sa, že by mali byť preskúmané existujúce vnútroštátne programy s cieľom určiť najlepšie 

postupy, ktoré sa majú uplatňovať; 

15. uznáva, že právo hospodárskej súťaže sa neuplatňuje na riešenie nekalých obchodných 

praktík v potravinovom reťazci, či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni; konštatuje, 

že v tejto súvislosti boli zavedené osobitné vnútroštátne pravidlá, ale nepreukázali sa ako 

plne účinné pri riešení endemického problému nekalých obchodných praktík a 



 

PE610.575v02-00 8/10 AD\1140862SK.docx 

SK 

nerovnováhy v potravinovom dodávateľskom reťazci; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 

zverejnila a schválila oznamovaný legislatívny návrh EÚ o nekalých obchodných 

praktikách, zabezpečila harmonizovaný právny rámec, na základe ktorého sa lepšie 

chránia výrobcovia a poľnohospodári pred nekalými obchodnými praktikami, a 

zabezpečila ďalšiu konsolidáciu vnútorného trhu; 

16. poukazuje na to, že Parlament už v minulosti vyzval Komisiu a vnútroštátne orgány na 

ochranu hospodárskej súťaže, aby účinne reagovali na obavy, ktoré spôsobuje 

kombinovaný vplyv, aký má rýchla koncentrácia odvetvia distribúcie na vnútroštátnej 

úrovni a spojenectvá, ktoré sa vytvárajú medzi veľkými distribučnými sieťami na 

európskej a medzinárodnej úrovni, na subjekty predchádzajúce v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, ako aj na distribútorov a spotrebiteľov; vyjadruje presvedčenie, že 

tento štrukturálny vývoj vzbudzuje obavy z možných strategických spojenectiev, 

obmedzenia hospodárskej súťaže a menšieho priestoru pre investície do inovácií v 

potravinovom dodávateľskom reťazci; 

17. vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby po brexite považovali za prioritu posilnenie 

jednotného trhu zabezpečením úplného dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a ich odchýlok, ako aj ďalších noriem, s cieľom zabezpečiť právnu 

istotu a rovnaké podmienky v jednotlivých členských štátoch; 

18. konštatuje, že individuálny strop pomoci de minimis v sektore poľnohospodárstva sa v 

roku 2013 zdvojnásobil (z 7 500 EUR na 15 000 EUR), aby sa sektor mohol vyrovnať s 

nárastom klimatických, zdravotných a hospodárskych kríz; poukazuje na to, že 

vnútroštátny strop de minimis bol v tom čase upravený iba okrajovo (z 0,75 % na 1 % 

hodnoty vnútroštátnej poľnohospodárskej výroby), v dôsledku čoho majú členské štáty 

menší priestor pri poskytovaní pomoci poľnohospodárskym podnikom, ktoré majú 

ťažkosti; preto žiada, aby sa vnútroštátne strop pomoci de minimis zvýšili na 1,25 % 

vnútroštátnej poľnohospodárskej výroby s cieľom zmierniť ťažkú hospodársku situáciu 

poľnohospodárov; konštatuje, že jednotné pravidlá o pomoci de minimis by mali slúžiť na 

zlepšenie postavenia poľnohospodárov bez toho, že by si to vyžiadalo opätovný prenos 

poľnohospodárskych politík pod správu štátu; 

19. zdôrazňuje, že je dôležité vyčleniť finančné prostriedky, ktoré budú určené na umožnenie 

prístupu k vysokorýchlostným širokopásmovým sietiam, s cieľom držať krok s 

technologickým pokrokom a posilniť hospodársku súťaž, najmä vo vidieckych a 

odľahlých oblastiach; 

20. zdôrazňuje, že otvorenie trhu EÚ veľmi konkurenčným obchodným partnerom a veľkým 

vývozcom poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú rôzne normy, môže 

predstavovať riziko pre najcitlivejšie odvetvia poľnohospodárstva v EÚ; vyzýva Komisiu, 

aby vzhľadom na citlivú finančnú situáciu poľnohospodárskych výrobcov v Európe a ich 

zásadnú úlohu v našej spoločnosti v plnom rozsahu zohľadnila vplyv možných deformácií 

trhu vyplývajúcich z obchodných dohôd s tretími krajinami týkajúcich sa na nich. 
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