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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že článek 42 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že se 
pravidla hospodářské soutěže vztahují na zemědělskou produkci a obchod 
zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který vymezí Evropský parlament a Rada, a 
se zřetelem k cílům uvedeným pro SZP ve článku 39 SFEU;

B. s ohledem na to, že jedním z cílů stanovených v článku 39 SFEU je zajištění 
odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením 
individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství,

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 14. listopadu 20171 (dále 
jen „věc Endives“) potvrdil, že SZP má přednost před pravidly hospodářské soutěže; 
vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr rozhodl, že jednání ve vzájemné shodě 
týkající se cen nebo množství uváděného na trh nebo jednání spočívající ve výměně 
strategických informací, mohou být vyňata z působnosti zákazu dohod mezi podniky, 
rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě stanoveného v čl. 101 odst. 1 
SFEU, jsou-li ujednána mezi členy téže organizace producentů nebo téhož sdružení 
organizací producentů uznaných členským státem a jsou-li nezbytně nutná ke sledování 
cíle či cílů dotčené organizace producentů nebo dotčeného sdružení organizací 
producentů v souladu s právní úpravou Evropské unie;

D. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 2017/23932 („souhrnné nařízení“) obsahuje 
výjimky z uplatňování článku 101 SFEU, které stanoví, že kolektivní činnosti 
organizací producentů a jejich sdružení organizací producentů jsou nezbytné pro 
dosažení cílů SZP, jak jsou definovány v článku 39 SFEU, za předpokladu, že jsou 
společné činnosti skutečně vykonávány a přispívají ke zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělců; vzhledem k tomu, že v důsledku toho jsou činnosti, jako je plánování 
produkce a vyjednávání smluv, vyňaty z ustanovení článku 101 SFEU;

E. vzhledem k tomu, že zvláštní povaha a strukturální rysy zemědělského odvětví v EU, 
které tvoří zejména malé zemědělské podniky, vedou k roztříštěné produkci a k obtížím 
některých zemědělců při reagování na změny a požadavky trhu a přizpůsobování se jim; 
vzhledem k tomu, že je to v rozporu s vysokou úrovní koncentrace ostatních 
provozovatelů v potravinovém řetězci, což vede k výrazným nevýhodám, pokud jde o 
vyjednávací pozici zemědělců, a Komise a vnitrostátní orgány by je měly při 
prosazování pravidel hospodářské soutěže zohlednit;

F. vzhledem k tomu, že budoucí SZP by se měla zaměřit na podporu malých a rodinných 
zemědělských podniků a zároveň zajistit, že se budou používat udržitelné zemědělské 
postupy; vzhledem k tomu, že těchto cílů lze dosáhnout pouze na základě jednotného 

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2017, President de l’Autorité de la concurrence vs. Association 
des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a další.
2 Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15.
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přístupu napříč všemi politikami EU včetně politiky hospodářské soutěže;

G. vzhledem k tomu, že nepředvídatelné přírodní katastrofy a nepředvídatelné okolnosti 
produkce, jako jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a ohniska nemocí, 
pravděpodobně učiní trh se zemědělskými produkty ještě proměnlivější, a více 
podléhající krizím, a ještě více oslabí vyjednávací pozici zemědělců vůči kupujícím; 
vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu důležitý přístup k mimořádným opatřením, 
jejichž cílem je zachovat stabilitu trhu;

H. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi zemědělci má zásadní význam pro posilování 
jejich postavení v potravinovém řetězci, přispívá k plnění cílů SZP a pomáhá 
zemědělcům reagovat na rostoucí požadavky společnosti; vzhledem k tomu, že 
zemědělci v EU i nadále nemají užitek ze členství v organizacích producentů, což 
znamená, že je jejich postavení v rámci potravinového řetězce vysoce zranitelné a 
snižuje jejich vyjednávací sílu; vzhledem k tomu, že je proto třeba posílit organizace 
producentů, a to i prostřednictvím konsolidace a sdružení organizací producentů;

I. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost zemědělců v EU ve velké míře závisí na 
řádném a spravedlivém fungování vnitřního trhu, jakož i na jasném výkladu a 
prosazování pravidel státní podpory a hospodářské soutěže u všech provozovatelů 
zemědělsko-potravinářského řetězce a zejména u organizací producentů, sdružení 
organizací producentů a dalších forem spolupráce mezi producenty v zemědělském 
odvětví;

J. vzhledem k tomu, že nekalé praktiky a zvyšující se konsolidační trend ve vstupních a 
maloobchodních odvětvích zemědělského a potravinového řetězce narušují 
hospodářskou soutěž a inovaci a ovlivňují přímo a nepřímo jak producenty, tak 
spotřebitele;

K. vzhledem k tomu, že digitální technologie mohou pomoci evropským zemědělcům při 
poskytování bezpečných, udržitelných a kvalitních potravin a přispívat ke snižování 
dopadů zemědělství na životní prostředí, zlepšování pracovních podmínek zemědělců a 
zvyšování přitažlivosti venkova, zejména pro mladší generace; vzhledem k tomu, že 
soukromý sektor není tolik motivován k investicím do poskytování širokopásmového 
připojení v těchto oblastech;

1. vyzývá Komisi, aby konkrétně zohlednila skutečnost, že cíle SZP se musejí 
upřednostňovat před cíli politiky hospodářské soutěže, jak uvádí Soudní dvůr, 
uplatňováním jasnějších, pružnějších a předvídatelnějších pravidel hospodářské soutěže 
pro producenty a organizace producentů; 

2. zdůrazňuje, že vzhledem ke zvláštnímu charakteru zemědělství a k jeho dlouhým 
produkčním cyklům jej nelze z hlediska pružnosti nabídky přirovnávat k žádné jiné 
činnosti, a proto nelze na odvětví zemědělství uplatňovat tržní logiku stejným způsobem 
jako na jiná odvětví;

3. vítá studii z roku 2018, která byla vypracována jménem Komise o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která potvrzuje význam těchto organizací a jejich sdružení 
při posilování postavení prvovýrobců v potravinovém řetězci a v pozitivním přispívání 
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k cílům SZP stanoveným ve článku 39 SFEU; bere na vědomí zjištění studie, že existuje 
pětkrát více neuznávaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, než 
je organizací oficiálně uznaných, a že nedostatečná podpora ze strany vlád představuje 
výzvu pro vytváření organizací producentů a sdružení organizací producentů; vyjadřuje 
politování nad tím, že organizace producentů nejsou ve všech členských státech 
rozvíjeny ve stejné míře, a vyzývá k odstranění zbývajících překážek v procesu 
uznávání a k zaručení právní jistoty; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby zvýšila 
povědomí o přínosech organizací producentů uznaných podle nařízení (EU) 
č. 1308/20133, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 
(„nařízení o jednotné společné organizaci trhů“), a vybízí k tomu, aby byly pro 
zemědělce vytvořeny další organizace producentů, které posílí jejich postavení a budou 
účinně vyjednávat o cenách a řešit mocenskou nerovnováhu v potravinovém řetězci, 
mimo jiné i v rámci svých dalších úloh;

4. považuje za nezbytné vyjasnit ustanovení upravující organizace producentů, sdružení 
organizací producentů a mezioborových organizací v rámci nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů v rámci probíhající reformy SZP, zejména pokud jde o politiku 
hospodářské soutěže, a to v návaznosti na pokrok dosažený v rámci souhrnného 
nařízení, a v souladu s rozhodnutím Soudního dvora ve věci Endives, čímž se poskytne 
větší právní jistota a zlepší se postavení zemědělců v potravinovém řetězci;

5. žádá Komisi, aby zhodnotila uplatňování a jasnost rozsahu působnosti článku 209 
nařízení o jednotné společné organizaci trhů, zejména pokud jde o výjimky z pravidel 
hospodářské soutěže pro určité dohody a postupy zemědělců ve sdruženích, s cílem 
zajistit dotčeným stranám větší jasnost a právní jistotu při uplatňování tohoto článku a 
poskytnout Komisi větší pružnost při jeho uplatňování.

6. vítá studii, která byla vypracována pro Komisi, pokud jde o nejlepší způsoby vytváření 
organizací producentů, provádění jejich činností a jejich podpory, v níž se uznává, že 
organizace producentů a sdružení producentů přispívají k hospodářskému, technickému 
a sociálnímu rozvoji svých členů, což má možné nepřímé příznivé účinky pro 
zemědělce, kteří nejsou členy organizací producentů, a vede ke kladným externalitám v 
případě jiných subjektů v potravinovém řetězci; zdůrazňuje, že je pro organizace 
producentů třeba zajistit právní jistotu, zejména pokud jde o kritéria pro uznávání a 
činnosti;

7. je si vědom úlohy mezioborových organizací v řetězci, které slouží jako platforma pro 
dialog, výzkum a vývoj, osvědčené postupy a transparentnost trhu;

8. žádá, aby byla v zájmu podpory vyváženějších vztahů v potravinovém řetězci posílena 
úloha mezioborových organizací, a podporuje rozšíření ustanovení o sdílení hodnoty z 
prvního kupce na všechny hospodářské subjekty, jak je uvedeno v návrhu zprávy o nové 
společné organizaci trhu se zemědělskými produkty v rámci příští reformy SZP, který 
přijal Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova v dubnu 2019;

9. žádá, aby zemědělským mezioborovým organizacím byly poskytovány automatické 
výslovné výjimky z článku 101 SFEU v rámci článku 210 nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů, které by podléhaly zásadám nezbytnosti a proporcionality a díky 

3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
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kterým by zemědělské mezioborové organizace mohly plnit úkoly podle nařízení 
o jednotné společné organizaci trhů s cílem prosazovat cíle článku 39 SFEU;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlou aktivaci ustanovení článku 222 nařízení o jednotné 
společné organizaci trhů s cílem řešit závažné narušení trhu;

11. vítá úspěch opatření pro řízení dodávek zavedených pro kvalitní sýr a šunku na žádost 
organizací producentů, mezioborových organizací a skupin hospodářských subjektů; 
žádá, aby byl rozšířen rozsah působnosti ustanovení nařízení o jednotné společné 
organizaci trhu, jimiž se povoluje zavedení pravidel pro kontrolu dodávek tak, aby se 
vztahovala na všechny výrobky s chráněným označením původu (CHOP) nebo 
chráněným zeměpisným označením (CHZO) s cílem dosáhnout lepší rovnováhy mezi 
nabídkou a poptávkou;

12. žádá Komisi, aby se zapojila do dialogu se všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
ohledně fungování zemědělského a potravinového řetězce a aby přizpůsobila politiku 
hospodářské soutěže EU nejnovějšímu vývoji v obchodním prostředí;

13. vítá přijetí směrnice (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci4, která představuje 
důležitý první krok k zajištění spravedlnosti mezi hospodářskými subjekty a k řešení 
nerovnováhy vyjednávací síly v potravinovém řetězci; vybízí členské státy, aby 
směrnici bezodkladně provedly, a vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok při provádění 
této směrnice a podporovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; vybízí 
členské státy, aby označily další nekalé praktiky za zakázané a stanovily vyšší 
standardy;

14. vyjadřuje však politování nad tím, že v oblasti působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách v zemědělském a potravinovém řetězci nejsou zahrnuti všichni 
dodavatelé, neboť z ní jsou vyloučeni ti, kteří nejsou MSP, a že prodej se ztrátou není 
uveden na seznamu praktik, které jsou na úrovni EU zakázány;

15. vyjadřuje znepokojení nad neudržitelným tlakem na ceny zemědělských produktů, které 
jsou výsledkem příliš silného postavení zpracovatelů a kupců na nižších úrovních 
zemědělských dodavatelských řetězců; vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj přístup, 
pokud jde o posuzování zneužívání dominantního postavení na trhu, a zahrnula i 
případy, kdy je vyvíjen neudržitelný tlak na snižování cen zemědělských produktů, 
nehledě na to, zda se tím zvyšují ceny pro spotřebitele, či nikoli; domnívá se, že je v 
širším zájmu spotřebitelů, aby podporovali spravedlivé příjmy pro zemědělce tím, že se 
zabezpečí jejich spravedlivý podíl na vytvářené hodnotě v rámci potravinového řetězce, 
což pomůže zajistit hospodářsky i environmentálně udržitelné zemědělství;

16. znovu opakuje, že podpora SZP je navržena mimo jiné s cílem zajistit udržitelnost 
zemědělských podniků a povzbudit zemědělce, aby produkovali kvalitní potraviny za 
rozumné ceny; vyjadřuje znepokojení nad stále se prohlubujícím rozdílem mezi výrobní 
a prodejní cenou v potravinářském odvětví; vyzývá Komisi, aby určila a uplatňovala 
účinná tržní opatření, která tento nedostatek omezí a zajistí vyváženou a udržitelnou 

4 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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korelaci mezi nimi;

17. uznává případnou úlohu, kterou by mohla hrát nákupní společenství při vytváření 
hospodářské efektivity v rámci zemědělského a potravinového řetězce; zdůrazňuje však, 
že stávající nedostatek informací neumožňuje posoudit hospodářské dopady takových 
nákupních společenství na fungování dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o 
možná strategická spojenectví, což může vést k omezení hospodářské soutěže a 
menšímu prostoru pro investice a inovace; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své 
hloubkové analýze rozsahu a dopadu nákupních společenství na hospodářské fungování 
zemědělského a potravinového řetězce a aby zvážila zejména dopady na zemědělce, 
malé producenty a dodavatele a malé a střední podniky;

18. vítá zveřejnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 
června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele 
online prostředkovatelských služeb5; bere na vědomí, že Komise zahájila formální 
antimonopolní šetření s cílem posoudit, jak společnost Amazon využívá citlivé údaje od 
nezávislých maloobchodníků, a možné zneužívání její dvojí úlohy jako 
maloobchodního prodejce a trhu, a vyjadřuje znepokojení nad možnými paralelami v 
případě evropských platforem supermarketů; zdůrazňuje, že možné rozdílné nebo 
diskriminační zacházení s vlastními značkami a jinými maloobchodními produkty by 
mohlo narušit hospodářskou soutěž na trhu a omezit inovace a výběr výrobků pro 
spotřebitele; zdůrazňuje, že Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
musejí hrát rozhodující úlohu, pokud jde o předcházení těmto situacím;

19. vítá zveřejnění zprávy Komise o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví 
zemědělství; konstatuje, že pravidla hospodářské soutěže v odvětví zemědělství porušují 
z velké části zpracovatelé zemědělských produktů, přičemž většinu stížností předkládají 
zemědělci; vyzývá Komisi, aby efektivně kontrolovala podniky působící na trhu 
zpracování potravin;

20. připomíná, že se uskutečnila významná horizontální a vertikální restrukturalizace, která 
vedla k další konsolidaci v již koncentrovaných odvětvích osiva, agrochemie, hnojiv, 
genetiky zvířat a zemědělských strojů a také v odvětví zpracování a maloobchodu; 
vyzývá Komisi, aby při posuzování fúzí v těchto odvětvích zvážila i jiné dopady, než 
jsou spotřebitelské ceny; zdůrazňuje, že zájmy zemědělců, občanů a životního prostředí 
EU musejí být chráněny tím, že bude komplexně a celostně posuzován dopad fúzí a 
nákupů dodavatelů vstupů v zemědělství, včetně výrobců přípravků na ochranu rostlin, 
na zemědělské podniky;

21. domnívá se, že je třeba, aby Komise nadále podrobně monitorovala trh EU s pesticidy, 
osivem a znaky, a dopad digitalizace na odvětví zemědělství;

22. domnívá se, že při sjednávání cen ve smlouvách mezi producenty a 
maloobchodníky/zpracovateli je třeba plně zohledňovat náklady na výrobu a ceny by 
měly také zajistit spravedlivou odměnu pro zemědělce; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout tržní transparentnosti, která přispěje ke spravedlivějšímu přenosu cen v 
dodavatelském řetězci; vyzývá Komisi, aby zlepšila údaje střediska pro sledování trhu 
týkající se množství, cen a marží, především v ekologickém sektoru; vyzývá Komisi, 

5 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57.
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aby vypracovala ukazatele pro náklady na výrobu a marže, které by měly fungovat jako 
referenční hodnoty ve smlouvách, jež budou lépe zohledňovat náklady na výrobu a 
odměny; žádá Komisi, aby vydala jasné pokyny pro sdílení hodnoty v rámci 
dodavatelského řetězce s cílem umožnit přenos cen, jejichž úroveň bude spravedlivá pro 
spotřebitele i producenty;

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu ze svým sdělením pojednávajícím o 
budoucnosti potravin a zemědělství z listopadu 2017 zřídila na úrovni EU stálou 
informační platformu pro nástroje řízení rizik, kde by si zúčastněné strany vyměňovaly 
osvědčené postupy, s cílem pomoci zemědělcům vyrovnat se s nejistotou klimatu, 
volatilitou trhu a dalšími riziky;

24. poukazuje na to, že velké rozdíly v přímých platbách brání zemědělcům zavádět 
udržitelné iniciativy pro klima a životní prostředí a narušují hospodářskou soutěž v EU; 
připomíná závazek Evropské rady zasedající ve dnech 7. a 8. února 2013 v souvislosti s 
harmonizací plateb v celé EU;

25. upozorňuje na rostoucí počet protestů zemědělců a konstatuje, že jednou z jejich obav je 
kumulativní dopad dohod o volném obchodu na zemědělsko-potravinářské odvětví EU; 
vyslovuje pochybnosti nad tím, zda dohody o volném obchodu způsobují, že se 
zemědělsko-potravinářští producenti EU ocitají v konkurenční nevýhodě vzhledem k 
rozdílům v sociálních, zdravotních a pracovních normách a normách v oblasti životního 
prostředí a životních podmínek zvířat ve třetích zemích; vyzývá proto Komisi, aby co 
nejdříve předložila svou nejnovější zprávu o kumulativním dopadu probíhajících a 
budoucích obchodních dohod, a vyzývá k uplatňování zásad reciprocity a souladu v 
oblasti zemědělských produktů a k ochraně zranitelných odvětví v budoucích a 
probíhajících obchodních jednáních a k zajištění toho, aby byly prováděny veškeré 
nezbytné kontroly;

26. domnívá se, že je třeba řešit poptávku veřejnosti po udržitelnějších potravinových 
systémech a že by politika hospodářské soutěže měla lépe zohlednit hodnotu veřejného 
statku při stanovování cen potravin, přičemž by se měly zohlednit otázky v oblasti 
životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby objasnila 
výrobcům a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž podmínky, za nichž lze 
uzavírat dohody mezi subjekty ve stejném odvětví, které se zaměřují na zlepšení 
udržitelnosti potravinového řetězce, aniž by došlo k porušení právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže, čímž se uznává přínos dohod o udržitelnosti ke zlepšení 
produkce zemědělských produktů, který je přínosem pro spotřebitele i společnost jako 
celek, a to zejména v rámci stávajícího přezkumu nařízení o horizontálních blokových 
výjimkách a souvisejících pokynů; domnívá se, že jasné pokyny jsou obzvláště důležité 
v odvětví zemědělství vzhledem k environmentálním výzvám, kterým musí čelit, a 
požadavkům na udržitelnost, které musí splnit;

27. konstatuje, že Zelená dohoda pro Evropu musí zajistit politickou soudržnost mezi 
zemědělstvím, opatřeními v oblasti klimatu, životním prostředím a obchodní politikou;

28. zdůrazňuje, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a právní předpisy EU v oblasti 
hospodářské soutěže musí zohledňovat důležitou úlohu prvovýrobců, pokud jde o 
dodávání kvalitních potravin a zajišťování veřejných statků pro společnost, za což 
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nejsou v současné době dostatečně odměňováni, a musí se zaměřovat na dosažení 
udržitelnosti v rámci celého potravinového řetězce; konstatuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“  by vyžadovala jednotný přístup zahrnující všechny politiky 
EU, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění rovných podmínek pro 
všechny podniky a musí zohledňovat dopad změny klimatu na fungování a udržitelnost 
potravinového řetězce a na zabezpečení potravin;

29. vítá probíhající kontrolu účelnosti balíčku opatření zaměřeného na modernizaci státní 
podpory z roku 2012, konkrétně pak probíhající přezkum nařízení o blokových 
výjimkách v zemědělství (ABER) a pokynů Evropské unie ke státní podpoře v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech, které přestanou platit ke 
dni 31. prosince 2020;

30. domnívá se, že pro zavedení širokopásmových sítí ve venkovských a odlehlých 
oblastech je důležité veřejné financování; vyzývá Komisi, aby pracovníky s 
rozhodovacími pravomocemi ve veřejném sektoru podporovala v tom, aby lépe 
využívali možností veřejné podpory na základě pokynů EU k použití pravidel státní 
podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí, s cílem zajistit rychlejší 
a jednodušší zavádění širokopásmové infrastruktury a zaručit, aby venkovské oblasti 
nezůstaly opomenuty;

31. vyzývá Komisi, aby z pravidel státní podpory vyňala daňová ustanovení, která se 
vztahují konkrétně na odvětví zemědělství a která členské státy zavedly s cílem 
povzbudit zemědělce, aby zavedli dobrovolné preventivní úspory s cílem lépe se 
vypořádat s nárůstem rizik souvisejících se změnou klimatu a zdravím, jakož i s 
hospodářskou krizi;

32. vítá dokončení přezkumu nařízení o zemědělství de minimis; poukazuje na to, že 
zvýšení maximální výše pomoci na jeden podnik a národního limitu pomůže v 
kombinaci s uplatňováním odvětvového limitu zemědělským podnikům vyrovnat se s 
klimatickými výzvami a zároveň zabrání narušení trhů;

33. vítá návrh programu pro jednotný trh, konkrétně pak opatření v oblasti potravinového 
řetězce podporovaná tímto programem, např. veterinární a fytosanitární opatření určená 
k řešení krizí týkajících se zvířat a rostlin; naléhavě vyzývá Radu a Parlament, aby 
urychleně ukončily jednání a nařízení přijaly;

34. zdůrazňuje význam včasných závěrů týkajících se obou návrhů přechodných předpisů, 
které předložila Komise, s cílem zabránit zpožděním a komplikacím, které by mohly 
vést k nestabilitě trhů;

35. domnívá se, že je nezbytné ponechat všechny kompetence v rámci GŘ AGRI v 
souvislosti s uplatňováním článků 209 a 210 nařízení o jednotné společné organizaci 
trhů a týkající se státní podpory používané na podporu rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí, čímž se zajistí odborné znalosti potřebné ke koordinování otázek v 
této oblasti, což je nezbytné s ohledem na specifickou povahu těchto odvětví a je plně 
konsistentní s cíli a podporou poskytovanou v rámci SZP. 
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