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Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. schvaluje své prohlášení, které je 

přílohou tohoto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, toto prohlášení zní následovně: 

„Nová pravidla týkající se organizací producentů a práva v oblasti hospodářské soutěže 

(společná organizace trhů se zemědělskými produkty) 

Evropský parlament připomíná, že podle článku 42 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) se pravidla hospodářské soutěže vztahují na zemědělskou produkci a obchod se 

zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který vymezí Parlament a Rada se zřetelem k 

cílům společné zemědělské politiky (SZP), jak jsou stanoveny v článku 39 této 

Smlouvy.  

Jak stanoví tato smlouva a v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie1, jsou 

cíle SZP nadřazeny cílům v oblasti evropské politiky hospodářské soutěže. Zemědělské 

trhy však nejsou z působnosti práva v oblasti hospodářské soutěže vyňaty. Uzpůsobení 

předpisů hospodářské soutěže specifikům zemědělství je výsadou spolunormotvůrců, 

tedy Evropského parlamentu a Rady.  

                                                 
1 Rozsudek ve věci Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, bod 23. Rozsudek ve věci 

Německo v. Rada, C-280/93, EU:C:1994:367, bod 61.   
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V této souvislosti Evropský parlament prostřednictvím tohoto nařízení hodlá objasnit 

vztah mezi pravidly SZP, zejména úlohou a posláním organizací producentů a sdružení 

těchto organizací, a uplatňováním evropských právních předpisů v oblasti hospodářské 

soutěže. Takovéto vysvětlení je nezbytné s ohledem na současnou nejistotu při 

provádění těchto pravidel a má zásadní význam pro splnění cíle Unie, kterým je posílit 

postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce. Návrhy Evropského parlamentu 

vycházejí z doporučení uvedených ve zprávě pracovní skupiny pro zemědělské trhy 

(AMTF) ze dne 14. listopadu 2016. Tato doporučení se zakládala na několika slyšeních 

a příspěvcích všech aktérů potravinového řetězce: producentů, zpracovatelů a 

maloobchodníků.  

Cílem Evropského parlamentu je zjednodušit a vyjasnit podmínky, za nichž mohou 

organizace producentů nebo sdružení těchto organizací ve všech odvětvích uvedených v 

čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1308/2013 jménem svých členů plánovat produkci 

zemědělských produktů, umisťovat je na trh, sjednávat smlouvy na jejich dodávku a 

optimalizovat jejich produkční náklady. Tyto úkoly v podstatě vyžadují, aby existovaly 

určité postupy, včetně interních konzultací a výměny obchodních informací v rámci 

těchto subjektů. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby tyto postupy nespadaly do působnosti 

zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, který je uveden v čl. 101 odst. 1 

SFEU, a aby organizace producentů a sdružení těchto organizací, které provádějí 

nejméně jednu hospodářskou činnost, požívaly výjimky z působnosti tohoto článku. 

Tato výjimka však není bezpodmínečná: orgány pro hospodářskou soutěž mají i nadále 

možnost zasáhnout, jestliže dospějí k závěru, že by takovéto činnosti mohly bránit 

hospodářské soutěži nebo ohrozit cíle SZP.  

Tímto se vyjasňuje vztah mezi úlohou a posláním organizací producentů a sdružení 

organizací producentů a právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Aniž jsou 

dotčeny institucionální výsady Evropské komise, má Evropský parlament za to, že tato 

nová pravidla nevyžadují žádné další vyjasnění ve formě pokynů Evropské komise.“  

 

 


