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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 Zmluvy o fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu osobitné 
postavenie v súvislosti s právom hospodárskej súťaže;

1. víta štúdiu o organizáciách výrobcov a ich činnostiach v sektoroch olivového oleja, 
hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, ktorá potvrdzuje 
význam týchto organizácií a ich združení pri posilňovaní postavenia prvovýrobcov v 
potravinovom reťazci;

2. domnieva sa, že je nevyhnutné objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia združenia 
výrobcov a medziodvetvové organizácie v nariadení (EÚ) č. 1308/20131, najmä pokiaľ 
ide o politiku hospodárskej súťaže, a konsolidovať pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932 (súhrnné nariadenie), doplneného rozsudkom Súdneho 
dvora Európskej únie zo 14. novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo veci Endives“ )3, 
čím sa zabezpečí väčšia právna istota a zlepší sa postavenie poľnohospodárov v 
potravinovom reťazci;

3. víta prijatie smernice o nekalých obchodných praktikách4 v poľnohospodárskom a 
potravinovom dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala 
pokrok v jej transpozícii;

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu nákupných 
združení na hospodárske fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť dopyt verejnosti po udržateľnejších potravinových 
systémoch, a vyzýva Komisiu, aby objasnila podmienky, za ktorých možno trvalo 
udržateľné dohody vyňať z práva hospodárskej súťaže, konkrétne v rámci súčasného 
preskúmania horizontálnych nariadení o skupinových výnimkách a súvisiacich 
usmernení;

6. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa v rámci GR AGRI zachovali všetky právomoci 
týkajúce sa štátnej pomoci použitej na podporu rozvoja odvetví poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva a vidieckych oblastí, čím by sa zabezpečili odborné znalosti 
potrebné na riešenie osobitnej povahy týchto odvetví a plnej súdržnosti a v súlade so 
SPP. 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. novembra 2017, President de l’Autorité de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a i.
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách 
vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).


