
PA\1192541SL.docx PE643.188v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

2019/2131(INI)

15.11.2019

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Pripravljavka mnenja: Isabel Carvalhais



PE643.188v01-00 2/3 PA\1192541SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1192541SL.docx 3/3 PE643.188v01-00

SL

POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je v členu 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije temu sektorju v skladu s 
konkurenčnim pravom dodeljen poseben status;

1. pozdravlja študijo o organizacijah proizvajalcev in njihovih dejavnostih v sektorjih 
oljčnega olja, govejega in telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno poudarja pomen teh 
organizacij in njihovih združenj pri krepitvi položaja primarnih proizvajalcev v 
prehranski verigi;

2. meni, da je bistveno pojasniti določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev in 
medpanožne organizacije iz Uredbe (EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva politiko 
konkurence, in utrditi napredek, dosežen z Uredbo (EU) št. 2017/23932 („uredba 
omnibus“), ki je bila dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 14. novembra 
2017 (v nadaljevanju: zadeva o endiviji)3, s čimer bi zagotovili večjo pravno varnost in 
izboljšali položaj kmetov v prehranski verigi;

3. pozdravlja sprejetje direktive o nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi preskrbe s 
kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno spremlja napredek 
pri njenem prenosu;

4. poziva Komisijo, naj začne poglobljeno analizo obsega in učinka nabavnih združenj na 
gospodarsko delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi;

5. meni, da je javno povpraševanje po bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče trajnostne 
sporazume izvzeti iz konkurenčnega prava, in sicer v okviru tekočega pregleda uredbe o 
horizontalnih skupinskih izjemah in povezanih smernic;

6. meni, da je bistveno, da se v okviru GD AGRI ohranijo vse pristojnosti v zvezi z 
državno pomočjo, ki se uporablja za spodbujanje razvoja kmetijskega in gozdarskega 
sektorja ter podeželskih območij, s čimer se zagotovi strokovno znanje, potrebno za 
obravnavanje posebne narave teh sektorjev, ter popolno skladnost s skupno kmetijsko 
politiko. 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671. 
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 v zadevi President de l’Autorité de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (Predsednik organa za konkurenco proti združenju proizvajalcev in prodajalcev 
endivije) in druge.
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih 
praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, str. 59). 


