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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 konkurenčno pravo EU namenjeno sekundarnemu in terciarnemu sektorju; 

B. ker člen 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da se pravila 

konkurence za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi 

uporabljajo le v obsegu, ki ga določita Evropski parlament in Svet, ob upoštevanju 

edinstvenih značilnosti in pomena kmetijskega sektorja; ker je Komisija januarja 2016 

vzpostavila strokovno skupino (projektno skupino za kmetijske trge – AMTF), da bi 

izboljšala položaj kmetov v prehranski verigi; ker je projektna skupino za kmetijske trge 

v svojem končnem poročilu iz novembra 2016 med drugim podala predloge, kako 

okrepiti preglednost na trgu, izboljšati pogodbene odnose v verigi in razviti pravne 

možnosti za organizacijo kolektivnih ukrepov kmetov; ker ob upoštevanju naravnih in 

strukturnih posebnosti kmetijske dejavnosti evropski zakonodajalec od leta 1962 

dosledno zagovarja načelo dodelitve posebnega statusa kmetijskemu sektorju pri 

uporabi prava konkurence, saj se to pravo za ta gospodarski sektor ne more uporabljati 

enako kot za druge sektorje; 

C. ker ima skupna kmetijska politika v skladu s PDEU in sodno prakso EU prednost pred 

pravom konkurence; 

D. ker je v skladu s členom 39 PDEU cilj skupne kmetijske politike zagotoviti primeren 

življenjski standard za kmetijsko skupnost in prebivalce podeželskih območij Evrope, 

zlasti s povečanjem individualnih zaslužkov zaposlenih v kmetijstvu, stabilizirati trge in 

zagotoviti zanesljivo preskrbo; 

E. ker bi morala skupna kmetijska politika v prihodnosti spodbujati pameten, odporen in 

raznolik kmetijski sektor, ki bo zagotavljal prehransko varnost, spodbujal skrb za okolje 

in podnebne ukrepe in prispeval k okoljskim in podnebnim ciljem Unije, ter bo krepil 

socialno-ekonomsko tkivo podeželskih območij; 

F. ker je namen reforme skupne kmetijske politike iz leta 2013, revizije uredbe omnibus in 

predlogov Komisije iz leta 2018 okrepitev položaja kmetov v prehranski verigi; 

G. ker je namen posebnih ciljev direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med 

podjetji v verigi preskrbe s hrano ohraniti stabilnost trga, zvišati dohodek kmetijskih 

proizvajalcev in izboljšati konkurenčnost kmetijstva; ker je predlog Komisije za boj 

proti nepoštenim trgovinskim praksam v prehranski verigi med podjetji ključni korak za 

uravnoteženje moči v verigi, spodbujanje preglednosti v odnosu med kupcem in 

dobaviteljem ter pri doseganju bolj trajnostne in konkurenčne prehranske verige v korist 

kmetov, potrošnikov in okolja; 
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H. ker je zadnja desetletja prisoten trend stalno naraščajočih vhodnih stroškov za kmete1, 

medtem ko odkupne cene, ki jih kmetje prejmejo za pridelke, ostajajo nespremenjene; 

I. ker je ta izjema za kmetijstvo v okviru tržno usmerjene skupne kmetijske politike in 

zaradi vse večje globalizacije kmetijskih trgov postala še pomembnejša ter bi se morala 

še naprej ustrezno prenašati v načrtovanje in izvajanje politik, pa tudi v nadzor 

njihovega upoštevanja, ki ga izvajajo Komisija in nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco; 

J. ker kmetijska komponenta uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 

proračun Unije (uredba omnibus), prinaša pomemben napredek za skupno kmetijsko 

politiko z določitvijo izrecnega odstopanja od uporabe člena 101 PDEU za organizacije 

proizvajalcev;  

K. ker predlog za sprejetje predhodne odločbe, predložen Sodišču Evropske unije v zadevi 

Président de l’Autorité de la concurrence proti Association des producteurs vendeurs 

d’endives (APVE) in drugim, kaže, da je treba proizvajalcem, organizacijam 

proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev zagotoviti večjo pravno varnost 

pri izvajanju dejavnosti2, zlasti v sektorju, ki ga zaznamujejo zelo razpršena ponudba, 

zgoščeno povpraševanje ter težavnost upravljanja ponudbe in predvidevanja 

povpraševanja; ker je sodba Sodišča o uporabi pravil konkurence za proizvajalce in 

organizacije proizvajalcev ključnega pomena za pojasnitev implicitnih odstopanj, 

povezanih z nalogami organizacij proizvajalcev; 

1. poudarja, da politika EU na področju konkurence ne dosega želenih rezultatov, saj se 

sicer uporablja z namenom zaščite poštene konkurence med vsemi udeleženci na 

notranjem trgu s posebnim poudarkom na interesih potrošnikov, v praksi pa se kmetijski 

proizvajalci zaradi neenakosti v verigi preskrbe s hrano soočajo z nesprejemljivo ravnjo 

pritiska; meni, da bi morali biti interesi potrošnikov in kmetijskih proizvajalcev enako 

pomembni; 

2. meni, da so zaradi posebnih značilnosti kmetijskih dejavnosti kolektivne organizacije 

bistvenega pomena, da bi izboljšali položaj primarnih proizvajalcev v prehranski verigi 

in omogočili doseganje ciljev skupne kmetijske politike, opredeljenih v členu 39 PDEU, 

in da bi morale skupne dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev in njihova 

združenja, tudi načrtovanje proizvodnje in pogajanja o prodaji in pogodbenih pogojih, 

šteti za združljive s členom 101 PDEU; poudarja, da se z združevanjem kmetov v 

organizacijah proizvajalcev krepi njihov položaj v dobavni verigi; 

3. meni, da je model medpanožne organizacije uspešna oblika sektorskega upravljanja, saj 

zagotavlja strukturo za vse akterje v sektorju, ki so v tej strukturi pošteno zastopani, ter 

organizira izmenjavo med njimi, in sicer z omogočanjem posredovanja gospodarskih in 

tehničnih informacij, da se poveča preglednost trga in boljše razporedijo tveganja in 

koristi; meni, da bi morala skupna kmetijska politika spodbujati različne, ustrezno 

                                                 
1
 Podatki Eurostata o cenovnih kazalnikih za kmetijske proizvode (apri_pi); glej tudi uvodno izjavo B resolucije 

Evropskega parlamenta z 19. januarja 2012 o dobavni verigi za kmetijska obratna sredstva: struktura in posledice 

(UL C 227 E/3, 6.8.2013). 
2
 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 Président de l’Autorité de la concurrence proti Association des 

producteurs vendeurs d’endives (APVE) in drugim, C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860. 
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strukturirane modele sodelovanja, kot je trenutni, da bi olajšali ustanavljanje 

medpanožnih organizacij na evropski ravni; 

4. meni, da je treba v skladu s trenutnim trendom dodatno okrepiti kompetence organizacij 

proizvajalcev in medpanožnih organizacij, da bi se lahko pogajalska moč kmetov 

uravnovesila s pogajalsko močjo trgovcev na drobno v prehranski verigi; meni, da bi 

bilo treba povečati sofinanciranje EU za ustanovitev in delovanje teh organizacij; 

5. poziva Komisijo, naj olajša uporabo instrumentov za kolektivno tržno upravljanje v 

primeru krize z uporabo orodij, ki ne zahtevajo javnih sredstev, kot so umiki 

proizvodov, izvedeni z dogovorom med udeleženci v prehranski verigi; poudarja, da bi 

tak ukrep lahko uporabljale same medpanožne organizacije; 

6. meni, da vstop proizvodov iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo istih socialnih, 

zdravstvenih in okoljskih standardov, na evropski trg za evropske proizvajalce pomeni 

nelojalno konkurenco za evropske proizvajalce; zato poziva, naj se pri trenutnih in 

prihodnjih trgovinskih pogajanjih v zvezi s kmetijskimi proizvodi zaščitijo ranljivi 

sektorji ter zagotovi sistematična uporaba načel vzajemnosti in skladnosti; poziva 

Komisijo, naj ta vidik vključi v pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Unije; 

7. poudarja, da bi moral biti dostop do notranjega trga EU pogojen s skladnostjo s 

sanitarnimi, fitosanitarnimi in okoljskimi standardi; poziva Komisijo, naj za zagotovitev 

poštene konkurence spodbuja enakovredne ukrepe in preglede med tretjimi državami in 

Evropsko unijo na področju okoljskih standardov ter standardov za varnost hrane; 

ugotavlja, da najvišji standardi varstva okolja in dobrobiti živali lahko pomenijo višje 

cene in da zato lahko nižanje standardov povzroči protikonkurenčno vedenje; priporoča 

Komisiji, naj poišče načine za razširitev področja uporabe politike konkurence, da se 

prepreči takšen damping na enotnem trgu in zaradi uvoza na enotni trg; 

8. poziva Komisijo, naj glede na občutljiv finančni položaj kmetov in njihovo temeljno 

vlogo v naši družbi upošteva učinek, ki ga imajo nanje izkrivljanja trga, ki izhajajo iz 

trgovinskih sporazumov s tretjimi državami, saj je za kmetijske trge značilno izrazito 

nihanje kmetijskih cen, ki še poslabšuje šibek položaj kmetov v prehranski verigi; 

9. opozarja, da podnebne katastrofe, ki pogosto prizadenejo kmete, vplivajo na trg in 

slabijo njihov položaj v prehranski verigi; želi spomniti, da glede na protidampinška 

pravila EU1, ki se med drugim uporabljajo tudi za kmetijski sektor, okoljski damping 

povzroča nepošteno konkurenco; poziva, naj se upoštevajo interese evropskih 

državljanov, ki zahtevajo trajnostno in okolju prijazno družbo; zato ob upoštevanju 

delovanja enotnega trga in koristi za celotno družbo poziva Komisijo, naj dovoli 

izvzetja iz pravil konkurence, da se olajša sodelovanje, tako horizontalno kot vertikalno, 

v okviru trajnostnih pobud; 

10. opozarja, da pojma „poštena cena“ ne bi smeli dojemati kot najnižjo možno ceno za 

potrošnika, temveč kot razumno ceno, ki omogoča pošteno plačilo vsem udeležencem 

vzdolž prehranske verige; poudarja, da imajo potrošniki razen nizkih cen tudi druge 

interese, vključno z dobrobitjo živali, okoljsko trajnostnostjo, razvojem podeželja, 

pobudami za zmanjšanje uporabe antibiotikov, ublažitvijo protimikrobne odpornosti 

                                                 
1
 COM(2013)0192. 
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itd.; spodbuja organe držav članic, pristojne za konkurenco, naj upoštevajo 

povpraševanje potrošnikov po trajnostni proizvodnji hrane, ki zahteva, da se pri 

določanju cen hrane bolj upošteva vrednost javnih dobrin; v zvezi s tem poziva, naj se 

politika konkurence Evropske unije ne ustavi pri najmanjšem skupnem imenovalcu 

„poceni hrane“; meni, da je treba pri dogovarjanju o cenah v pogodbah med 

trgovci/predelovalci in proizvodnje v celoti upoštevati stroške proizvodnje, da bi 

zagotovili cene, ki vsaj pokrijejo stroške; 

11. znova predlaga, da se določbe Uredbe (EU) št. 1308/2013 (Uredba o enotni SUT), ki 

omogočajo uvajanje ukrepov za uravnavanje ponudbe sira z zaščiteno označbo porekla 

ali zaščiteno geografsko označbo (člen 150), stegen z zaščiteno označbo porekla ali 

zaščiteno geografsko označbo (člen 172) in vin (člen 167), razširijo na druge proizvode 

z oznako kakovosti, da bi olajšali prilagajanje ponudbe povpraševanju; 

12. poudarja, da je treba v izogib ozki razlagi pojem „pomembnega trga“ v oceni Evropske 

komisije ponovno opredeliti in ga razlagati v smislu celotnega zadevnega sektorja; 

13. poudarja, da lahko predlagana omejitev neposrednih plačil resno škoduje 

konkurenčnosti srednjih kmetij; 

14. pozdravlja, da uredba omnibus vzpostavlja postopek, ko lahko skupina kmetov prosi 

Komisijo za nezavezujoče mnenje o skladnosti skupnega ukrepa s splošnim 

odstopanjem od pravil konkurence po členu 209 uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve 

trgov kmetijskih proizvodov; vseeno glede na priporočilo projektne skupine za 

kmetijske trge poziva Komisijo, naj pojasni področje uporabe splošnega odstopanja za 

kmetijstvo in njegovo prepletanje z odstopanji iz členov 149 in 152 ter tako natančneje 

opredeli odstopanje, da bo neuporaba člena 101 PDEU, če je to potrebno, veljavna in 

izvedljiva; 

15. opozarja, da se je individualna zgornja meja pomoči de minimis v kmetijskem sektorju v 

letu 2013 podvojila (s 7500 EUR na 15 000 EUR), da bi se odzvali na porast podnebnih, 

zdravstvenih in gospodarskih kriz; poudarja, da je bila ob tem nacionalna zgornja meja 

pomoči de minimis dvignjena le malo (z 0,75 % na 1 % vrednosti nacionalne kmetijske 

proizvodnje), s čimer se je zmanjšal manevrski prostor držav članic za pomoč kmetijam 

v težavah; zato podpira predlog Komisije, da se državam članicam in regijam zagotovi 

več prožnosti v okviru pravil de minimis na področju kmetijstva; 

16. podpira predlog Komisije, da se državam članicam zagotovi več prožnosti v okviru 

manj strogih pravil o državni pomoči za kmetijstvo, da se kmete spodbudi k 

prostovoljnemu previdnostnemu varčevanju, da se bodo lažje spopadali s porastom 

podnebno pogojenih, zdravstvenih in gospodarskih tveganj; 

17. pozdravlja spremembe, uvedene v okviru uredbe omnibus, da bi lažje aktivirali določbe 

člena 222 uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, ki 

dovoljujejo začasna odstopanja od prava konkurence; kljub temu poziva Komisijo, naj 

pojasni uporabo členov 219 in 222 Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi z ukrepi v 

primeru motenj na trgu in resnega neravnovesja na trgu, glede na to, da trenutna pravna 

negotovost glede obeh členov pomeni, da ju nihče ne uporablja zaradi strahu pred 

neskladjem s pravili, ki jih v državah članicah določajo nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco; 
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18. poudarja, da mora tržno usmerjena SKP v obdobjih velikih tržnih neravnovesij, ko je 

kmetijski sektor ogrožen in morebitna škoda na področju osnovne preskrbe s hrano 

vpliva na vse državljane, podpirati kmete in jim omogočiti dodatna odstopanja od pravil 

konkurence za sporazume in sklepe med kmeti, organizacijami proizvajalcev, njihovimi 

združenji priznanimi medpanožnimi organizacijami, ki so časovno omejena in v celoti 

upravičena; meni tudi, da je ključno, da se omogoči možnost uporabe člena 164 uredbe 

o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov za razširitev pravil za sporazume in 

sklepe, ki jih sprejmejo priznane kmetijske organizacije v skladu s členom 222 zadevne 

uredbe; 

19. želi spomniti, da je prišlo do znatnega horizontalnega in vertikalnega prestrukturiranja, 

ki je privedlo do nadaljnje konsolidacije že tako koncentriranega sektorja semen, 

agrokemije, gnojil, živalske genetike in kmetijskih strojev ter predelave in prodaje na 

drobno; poziva Komisijo, naj glede na to, da je družbo Monsanto nedavno prevzela 

skupina Bayer ter da skupaj nadzorujeta približno 24 % svetovnega trga pesticidov in 

29 % svetovnega trga semen, zagotovi, da bodo interesi evropskih kmetov, državljanov 

in okolja zaščiteni, tako da obsežno in celovito ocenjuje učinek, ki ga imajo združitve in 

prevzemi kmetijskih dobaviteljev na ravni kmetij, vključno s proizvajalci 

fitofarmacevtskih proizvodov, da bodo kmeti imeli dostop do inovativnih proizvodov 

boljše kakovosti z manjšim učinkom na okolje in po konkurenčnih cenah; poudarja, da 

bi lahko takšne združitve in prevzemi utegnil škodovati konkurenci na področju dostopa 

do osnovnih proizvodov za kmete; meni, da bi bilo treba poenostaviti tržne standarde za 

semena in razmnoževalni material rastlin za uporabo v manjši meri in povečati njihovo 

prožnost. 
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