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Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka 

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD) 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené 

v prílohe k tomuto uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu uvádzame text vyhlásenia: 

       Nové pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov a práva hospodárskej súťaže 

(jednotná spoločná organizácia trhov) 

Európsky parlament pripomína, že podľa článku 42 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ) sa pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujú na výrobu poľnohospodárskych 

výrobkov a obchod s nimi len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada a so 

zreteľom na ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) stanovené v článku 39 

uvedenej zmluvy. 

Ako sa uvádza v zmluve a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie1, ciele 

SPP majú prednosť pred cieľmi európskej politiky hospodárskej súťaže. 

Poľnohospodárske trhy však nie sú vyňaté z uplatňovania práva hospodárskej súťaže. 

Prispôsobenie pravidiel hospodárskej súťaže špecifikám poľnohospodárstva je výsadou 

spoluzákonodarcov, teda Európskeho parlamentu a Rady. 

                                                 
1 Rozsudok vo veci Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, odsek 23; rozsudok vo veci 

Nemecko/Rada, C-280/93, EU:C:1994:367, odsek 61.   
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V tejto súvislosti Európsky parlament prostredníctvom tohto nariadenia navrhuje 

objasniť vzťah medzi pravidlami SPP, najmä úlohou a poslaním organizácií výrobcov a 

združení organizácií výrobcov, a uplatňovaním európskeho práva hospodárskej súťaže. 

Takéto objasnenie je potrebné vzhľadom na existujúcu neistotu, pokiaľ ide o 

vykonávanie týchto pravidiel, a je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Únie, ktorým je 

posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. 

Návrhy Európskeho parlamentu vychádzajú z odporúčaní uvedených v správe osobitnej 

skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF) zo 14. novembra 2016. Tieto odporúčania 

sa zakladali na niekoľkých vypočutiach a príspevkoch všetkých aktérov v potravinovom 

dodávateľskom reťazci: výrobcov, spracovateľov a maloobchodníkov. 

Cieľom Európskeho parlamentu je zjednodušiť a objasniť podmienky, za ktorých môžu 

organizácie výrobcov alebo združenia týchto organizácií vo všetkých odvetviach 

uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 1308/2013 v mene svojich členov plánovať 

výrobu, uvádzať výrobky na trh, rokovať o zmluvách o dodávkach poľnohospodárskych 

výrobkov a optimalizovať výrobné náklady. Tieto úlohy vyžadujú predovšetkým 

existenciu určitých postupov vrátane interných konzultácií a výmeny obchodných 

informácií v rámci týchto subjektov. Preto sa navrhuje, aby tieto postupy nespadali do 

rozsahu zákazu protisúťažných dohôd, ktorý je stanovený v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, a 

aby organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktoré vykonávajú 

aspoň jednu hospodársku činnosť, využívali výnimku z uplatňovania tohto článku. Táto 

výnimka však nie je bezpodmienečná: orgány na ochranu hospodárskej súťaže si 

ponechávajú možnosť zasiahnuť, ak sa domnievajú, že takéto činnosti by mohli vylúčiť 

hospodársku súťaž alebo ohroziť ciele SPP. 

Úloha a poslanie organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov a ich vzťah 

s právom hospodárskej súťaže je teda objasnený. Bez toho, aby boli dotknuté 

inštitucionálne výsadné práva Európskej komisie, sa Európsky parlament domnieva, že 

nové pravidlá nevyžadujú ďalšie objasnenie vo forme usmernení Európskej komisie. 

 

 


