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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 v členu 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije določeno, da se pravila 
konkurence uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi zgolj 
v takem obsegu, kot določi Evropski parlament, in ob upoštevanju ciljev skupne 
kmetijske politike, ki so določeni v členu 39;

B. ker je po členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije eden od ciljev skupne kmetijske 
politike zagotavljanje primerne življenjske ravni kmetijske skupnosti, zlasti s 
povečanjem individualnega zaslužka za posameznike, ki se ukvarjajo s kmetijstvom;

C. ker je Sodišče EU v svoji sodbi z dne 14. novembra 20171 (zadeva o francoskem trgu 
endivije) potrdilo, da ima skupna kmetijska politika prednost pred pravili konkurence; 
ker je Sodišče odločilo, da se lahko za prakse, povezane z usklajevanjem cen ali količin, 
danih na trg, ali za izmenjavo strateških informacij ne uporablja prepoved sklepanja 
sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj iz člena 101(1) PDEU, če se o njih 
dogovorijo člani iste organizacije proizvajalcev ali istega združenja organizacij 
proizvajalcev, ki ga priznava država članica, in so nujno potrebni za uresničitev enega 
ali več ciljev, ki jih imajo te organizacijam po zakonodaji EU;

D. ker Uredba (EU) št. 2017/23932 („omnibusna uredba“) vsebuje odstopanja od uporabe 
člena 101 PDEU, ki pravi, da so skupne dejavnosti organizacij proizvajalcev in njihovih 
združenj potrebne za uresničitev ciljev skupne kmetijske politike, opredeljenih v členu 
39 PDEU, pod pogojem, da se te dejavnosti zares izvajajo in da kmetom pomagajo 
povečati konkurenčnost; ker je prav zaradi tega načrtovanje proizvodnje in pogajanje o 
pogodbah izvzeto iz člena 101 PDEU;

E. ker je posebna narava in strukturne značilnosti kmetijskega sektorja EU, ki ga tvorijo 
pretežno male družinske kmetije, pomenijo razdrobljeno proizvodnjo in se nekateri 
kmetje le stežka le stežka prilagajajo spremembam in povpraševanju na trgu; ker je to v 
nasprotju z veliko zgoščenostjo drugih akterjev v živilski verigi, kar precej zmanjšuje 
pogajalsko moč kmetov in bi morali Komisija in nacionalni organi ustrezno upoštevati 
pri izvrševanju pravil konkurence;

F. ker bi morala biti prihodnja skupna kmetijska politika osredotočena na podporo malim 
in družinskim kmetijam, obenem pa zagotavljati, da se bodo res uporabljale trajnostne 
metode kmetovanja; ker je te cilje mogoče doseči le z usklajenim pristopom v vseh 
politikah EU, vključno s politiko konkurence;

G. ker lahko trg kmetijskih proizvodov postane še bolj nestanoviten, namreč zaradi 
naravnih nesreč in nepredvidljivih okoliščin v proizvodnji, kot so neugodne vremenske 
razmere in izbruhi bolezni, tako da imajo kmetje v razmerju do kupcev še slabša 

1 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 v zadevi President de l’Autorité de la concurrence proti Association 
des producteurs vendeurs d’endives in drugim.
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
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pogajalska izhodišča; ker je treba zato poskrbeti za dostop do izrednih ukrepov, s 
katerimi bi ohranili stabilnost na trgu;

H. ker je sodelovanje med kmeti bistveno za okrepitev njihovega položaja v živilski verigi, 
prispeva k uresničevanju ciljev skupne kmetijske politike in pomaga kmetom pri 
odzivanju na vse večje družbene zahteve; ker kmetje v EU še vedno nimajo dovolj 
koristi od članstva v organizacijah proizvajalcev, zato je njihov položaj v živilski verigi 
zelo krhek, njihova pogajalska moč pa vse manjša; ker je treba torej okrepiti in morda 
povezati organizacije proizvajalcev in združenja teh organizacij; 

I. ker je konkurenčnost kmetov v EU močno odvisna od pravilnega in poštenega 
delovanja notranjega trga, pa tudi od jasne razlage in izvrševanja pravil državni pomoči 
in konkurenčne politike, ki veljajo za vse subjekte v agroživilski verigi, zlasti za 
organizacije proizvajalcev in združenja teh organizacij, in od drugih oblik sodelovanja 
med kmetijskimi proizvajalci;

J. ker nepoštene prakse in vse večje združevanje v proizvodnji in maloprodaji v kmetijski 
in živilski verigi izkrivlja konkurenco in inovacije, kar posredno in neposredno 
prizadene proizvajalce in potrošnike;

K. ker lahko digitalna tehnologija evropskim kmetom pomaga zagotavljati varno, 
trajnostno in kakovostno hrano ter zmanjšati okoljske vplive kmetijstva, izboljša 
delovne pogoje za kmete in poveča privlačnost podeželja, zlasti za mlajše generacije; 
ker ni toliko spodbud za zasebni sektor, da bi vlagal v nudenje širokopasovnih povezav 
na teh območjih;

1. poziva Komisijo, naj izrecno upošteva, da morajo imeti cilji skupne kmetijske politike 
prednost pred cilji konkurenčne politike, kot je razsodilo Sodišče Evropske unije, in 
sicer naj to doseže s prožnejšo, jasnejšo in bolj predvidljivo uporabo pravil konkurence 
za proizvajalce in organizacije proizvajalcev; 

2. poudarja, da kmetijstva zaradi njegove posebne narave in dolgih proizvodnih ciklov pri 
vprašanju prožnosti ponudbe ni mogoče primerjati z nobeno drugo dejavnostjo, zato za 
ta sektor ni mogoče uporabiti logike trga tako, kot se uporablja za druge panoge;

3. pozdravlja, da je Komisija leta 2018 naročila študijo o organizacijah proizvajalcev in 
njihovih dejavnostih v sektorju oljčnega olja, govejega in telečjega mesa ter poljščin, 
kjer se je ponovno pokazalo, da so te organizacije in njihova združenja pomembna za 
boljši položaj primarnih proizvajalcev v živilski verigi in da pozitivno prispevajo k 
doseganju ciljev skupne kmetijske politike iz člena 39 PDEU; je seznanjen z 
ugotovitvami študije, da je nepriznanih organizacij proizvajalcev in njihovih združenj 
petkrat več kot uradno priznanih in da je odsotnost vladne podpore za ustanavljanje 
tovrstnih organizacij in združenj precejšen izziv; obžaluje, da organizacije proizvajalcev 
v vseh državah članicah niso enako razvite, in poziva, naj se odpravijo še preostale 
ovire za njihovo priznanje in se jim tako zajamči pravna varnost; zato poziva Komisijo, 
naj ozavešča o prednostih, ki jih priznanje organizacij proizvajalcev prinese po Uredbi 
(EU) št. 1308/20133 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(uredba o enotni skupni ureditvi trgov), in spodbuja k ustanovitvi več organizacij 

3 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
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proizvajalcev, saj si kmetje tako lahko okrepijo položaj in se učinkovito pogajajo o 
cenah ter izravnajo neravnovesja moči v živilski verigi;

4. meni, da je pri sedanji reformi skupne kmetijske politike bistveno razjasniti določbe, ki 
v uredbi o enotni skupni ureditvi trgov urejajo organizacije proizvajalcev in njihova 
združenja ter medpanožne organizacije, zlasti kar zadeva politiko konkurence, in se pri 
tem opreti na napredek, dosežen pri omnibusni uredbi, ter ravnati skladno s sodbo 
Sodišča v zadevi o endiviji in tako poskrbeti za večjo pravno varnost in izboljšati 
položaj kmetov v živilski verigi;

5. poziva Komisijo, naj oceni izvajanje in razjasni področje uporabe člena 209 uredbe o 
enotni skupni ureditvi trgov v zvezi z odstopanji od pravil konkurence za nekatere 
sporazume in prakse združenih kmetov, da bi jim zagotovila večjo jasnost in pravno 
varnost pri uporabi tega člena, Komisiji pa omogočila večjo prožnost pri izvajanju člena 
209;

6. pozdravlja, da je Komisija naročila študijo o najboljših načinih za oblikovanje 
organizacij proizvajalcev ter za izvajanje in podpiranje njihovih dejavnosti, saj je s tem 
priznan prispevek teh organizacij in njihovih združenj h gospodarskemu, tehničnemu in 
socialnemu razvoju njihovih članov, pa tudi morebitni posredni učinki za nevčlanjene 
kmete in pozitivni dodatni učinki za druge udeležence v živilski verigi; poudarja, da je 
treba organizacijam proizvajalcev zagotoviti pravno varnost, predvsem pri merilih za 
priznanje in pri dejavnostih;

7. se zaveda, da imajo medpanožne organizacije pomembno vlogo v verigi, saj imajo 
vlogo platforme za dialog, raziskave in razvoj, dobro prakso in preglednost trga;

8. poziva, naj se okrepi vloga medpanožnih organizacij, da se v živilski verigi vzpostavijo 
bolj uravnoteženi odnosi, in podpira razširitev klavzule o porazdelitvi vrednosti na vse 
gospodarske subjekte, ne le na prvega kupca, kar bi bilo skladno z osnutkom poročila o 
novi skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov v okviru prihodnje reforme skupne 
kmetijske politike, ki ga je aprila 2019 sprejel Odbor Parlamenta za kmetijstvo;

9. poziva, da bi v členu 210 uredbe o enotni skupni ureditvi trgov omogočili izrecno in 
samodejno odstopanje od člena 101 PDEU na podlagi načel nujnosti in sorazmernosti, 
zato da bi kmetijske medpanožne organizacije lahko izpolnjevale svoje naloge iz 
uredbe, kar bi prispevalo k doseganju ciljev iz člena 39 PDEU;

10. poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo začele hitro izvajati določbe člena 222 uredbe 
o enotni skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov neravnovesja, zato da se bomo 
spoprijeli z resnim izkrivljanjem trga;

11. odobrava, da so se ukrepi za upravljanje ponudbe kakovostnih sirov in pršuta, ki so jih 
zahtevale organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije in skupine operaterjev, 
izkazali za uspešne; poziva, da bi razširili področje uporabe določb uredbe o enotni 
skupni ureditvi trgov, ki dovoljujejo uvedbo pravil o nadzoru ponudbe, tako da bi zajele 
vse proizvode z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo, s čimer 
bi bolje uravnovesili ponudbo in povpraševanje;

12. poziva Komisijo, naj se vse ustrezne deležnike pritegne v dialog o delovanju verige 
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preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter naj prilagodi politiko konkurence EU 
v skladu z najnovejšim razvojem dogodkov v trgovinskem okolju;

13. pozdravlja, da je bila 17. aprila 2019 sprejeta Direktiva (EU) 2019/633 o nepoštenih 
trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi4, kar je pomemben prvi korak v smeri poštenega razmerja med gospodarskimi 
subjekti in za reševanje problema neenakomerno razporejene pogajalske moči v živilski 
verigi; poziva države članice, naj direktivo nemudoma prenesejo v svojo zakonodajo, 
Komisijo pa, naj pozorno spremlja napredek pri tem in naj spodbuja izmenjavo dobre 
prakse med državami članicami; spodbuja države članice, naj prepovedo še nadaljnje 
nepoštene prakse in postavijo visoke standarde;

14. obžaluje, da področje uporabe direktive o nepoštenih praksah v živilski verigi ne zajema 
vseh dobaviteljev, saj izključuje tiste, ki niso malo ali srednje podjetje, in da na 
seznamu prepovedanih praks na ravni EU ni navedena prodaja z izgubo;

15. ima pomisleke zaradi nevzdržnega pritiska za nižanje kmetijskih cen zaradi 
nesorazmerne moči predelovalcev ali kupcev, ki so nižje v verigi preskrbe s kmetijskimi 
proizvodi; spodbuja Komisijo, naj pregleda svoj pristop k ocenjevanju zlorabe 
prevladujočega položaja na trgu in vključi primere, kjer se povzroča nevzdržen pritisk 
za nižanje kmetijskih cen, ne glede na to, ali to vpliva na višje potrošniške cene; meni, 
da je v širšem interesu potrošnikov tudi njihova podpora poštenim dohodkom za kmete, 
da se jim zagotovi pošten delež vrednosti, ki se ustvarja v živilski verigi, ter bi tako 
začeli zagotavljati, da bo kmetijski sektor gospodarsko in okoljsko trajnosten;

16. poudarja, da je pomoč skupne kmetijske politike med drugim namenjena temu, da bi 
bile kmetije trajnostne in da bi kmete spodbujali k pridelavi kakovostne hrane po 
razumnih cenah; izraža zaskrbljenost zaradi vse večjega razkoraka med proizvodno in 
prodajno ceno v živilskem sektorju; poziva Komisijo, naj opredeli in začne izvajati 
učinkovite tržne ukrepe, s katerimi bo to razhajanje zmanjšala in vzpostavila 
uravnovešeno in vzdržno razmerje med obema cenama;

17. se zaveda, da bi lahko združenja kupcev odigrala pomembno vlogo pri povečevanju 
ekonomske učinkovitosti v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi; 
poudarja pa, da zaradi sedanjega pomanjkanja informacij ni mogoče oceniti 
gospodarskih učinkov teh združenj na delovanje dobavne verige, zlasti učinkov 
morebitnih strateških povezav, ki bi lahko zmanjšale konkurenco in marže za naložbe in 
inovacije; poziva Komisijo, naj nadaljuje poglobljeno analizo o tem, kakšen obseg in 
učinek imajo združenja kupcev na gospodarsko delovanje verige preskrbe s kmetijskimi 
in živilskimi proizvodi, zlasti vpliv na kmete, male proizvajalce in dobavitelje ter mala 
in srednja podjetja;

18. pozdravlja, da je bila sprejeta Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike 
spletnih posredniških storitev5; je seznanjen, da je Komisija začela uradno 
protimonopolno preiskavo, s katero namerava oceniti, kako Amazon uporablja 
občutljive podatke neodvisnih trgovcev na drobno in ali morda prihaja do zlorab v 

4 UL L 111, 25.4.2019, str. 59.
5 UL L 186, 11.7.2019, str. 57.
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njegovi dvojni vlogi trgovca na drobno in trgovske platforme, in izraža pomislek, da se 
utegne podobno vzporedno dogajati tudi pri evropskih veletrgovskih platformah; 
poudarja, da bi lahko morebitno različno ali diskriminatorno obravnavanje lastne 
blagovne znamke in drugega maloprodajnega blaga izkrivljalo konkurenco na trgu in 
zmanjšalo inovacije in potrošniško izbiro med proizvodi; poudarja, da morajo Komisija 
in nacionalni organi za konkurenco dobro opravljati svojo vlogo in poskrbeti, da do tega 
ne bo prišlo;

19. pozdravlja, da je Komisija objavila poročilo o uporabi pravil konkurence v kmetijskem 
sektorju; ugotavlja, da velik del kršitev konkurenčnega prava v tem sektorju zakrivijo 
predelovalci kmetijskih proizvodov, medtem ko večina pritožb prihaja od kmetov; 
poziva k učinkovitemu nadzoru Komisije nad podjetji, ki se ukvarjajo s predelavo 
hrane;

20. želi spomniti, da je prišlo do znatnega horizontalnega in vertikalnega prestrukturiranja, 
ki je privedlo do nadaljnjega konsolidiranja že tako koncentriranega sektorja semen, 
agrokemije, gnojil, živalske genetike in kmetijskih strojev ter predelave in maloprodaje; 
poziva Komisijo, naj pri ocenjevanju združitev v teh sektorjih upošteva tudi druge 
učinke, ne samo vpliv na potrošniške cene; poudarja, da je treba zaščititi interese 
kmetov in državljanov EU ter okolje, a da je treba tudi na ravni kmetij celovito in 
celostno ovrednotiti vpliv združitev in prevzemov med kmetijskimi dobavitelji, 
vključno s proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev;

21. ocenjuje za bistveno, da Komisija še naprej podrobno spremlja trg EU za pesticide, 
semena in sortne lastnosti ter spremlja vpliv digitalizacije na kmetijski sektor;

22. meni, da je treba pri dogovarjanju o cenah v pogodbah med proizvajalci in trgovci na 
drobno oziroma predelovalci v celoti upoštevati stroške proizvodnje, cene pa bi morale 
kmetom zagotavljati tudi pravično plačilo; poudarja, da je treba povečati preglednost 
trga, da bi prispevali k bolj poštenemu prenosu cen v vsej dobavni verigi; poziva 
Komisijo, naj izboljša podatke opazovalnic za trg o količinah, cenah in maržah, zlasti v 
sektorju ekološke pridelave; poziva jo, naj razvije kazalnike za proizvodne stroške in 
marže, ki se bodo lahko uporabljali kot reference v pogodbah, da bodo bolje upoštevani 
proizvodni stroški in plačila; poziva jo tudi, naj zagotovi jasne smernice o delitvi 
vrednosti v dobavni verigi, da bi omogočila prenos cen na taki ravni, da bo pravično do 
potrošnikov in proizvajalcev;

23. poziva Komisijo, naj oblikuje stalno informacijsko platformo na ravni EU o 
instrumentih za obvladovanje tveganja, da bi kmetom pomagala pri spoprijemanju z 
negotovimi podnebnimi razmerami, nestanovitnim trgom in drugimi tveganji, kjer si 
bodo lahko deležniki izmenjevali dobro prakso, kot je navedeno v njenem sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva iz novembra 2017;

24. poudarja, da velike razlike pri neposrednih plačilih zavirajo trajnostne pobude kmetov v 
korist podnebnih sprememb in okolja in izkrivljajo konkurenco v EU; želi spomniti na 
zavezo Evropskega sveta 7. in 8. februarja 2013, da bodo bo leta 2013 plačila v vsej EU 
harmonizirana;

25. želi omeniti vse pogostejša protestna sporočila in note kmetov, ki opozarjajo na 
zaskrbljujoči kumulativni učinek prostotrgovinskih sporazumov na kmetijsko-živilski 
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sektor EU; se sprašuje, ali sporazumi o prosti trgovini postavljajo agroživilske 
proizvajalce EU v slabši konkurenčni položaj zaradi razlik v socialnih, zdravstvenih in 
okoljskih standardih ter standardih s področja dela in dobrobiti živali; zato poziva 
Komisijo, naj čim prej objavi najnovejše poročilo o kumulativnem učinku sedanjih in 
prihodnjih trgovinskih sporazumov ter naj se za kmetijske proizvode uporabljata načeli 
vzajemnosti in skladnosti, pri prihodnjih in sedanjih trgovinskih pogajanjih pa naj se 
uporabita tudi za zaščito ranljivih sektorjev, zato da bodo res izvedeni vsi potrebni 
inšpekcijski pregledi;

26. meni, da je treba javno povpraševanje po bolj trajnostnih živilskih sistemih obravnavati 
v politiki konkurence, zato da bi pri določanju cen hrane bolje upoštevali vrednost 
javnih dobrin, pa tudi socialne in okoljevarstvene pomisleke ter dobrobit živali; poziva 
Komisijo, naj proizvajalcem in nacionalnim organom za konkurenco pojasni, pod 
katerimi pogoji lahko gospodarski subjekti v isti panogi brez kršenja konkurenčnega 
prava sklepajo sporazume, s katerimi želijo izboljšati trajnost v živilski verigi, kajti s 
tem bi priznala prispevek sporazumov o trajnosti pri izboljševanju kmetijske 
proizvodnje in njihovo koristnost za potrošnike in vso družbo, še posebej v sklopu 
sedanjega pregleda uredbe o horizontalnih skupinskih izjemah in s tem povezanih 
smernic; meni, da so jasne smernice še posebej pomembne za kmetijski sektor, ker se 
spoprijema z okoljskimi izzivi in mora izpolnjevati merila trajnosti;

27. meni, da mora evropski zeleni dogovor zagotoviti skladnost politik s področja 
kmetijstva, podnebnih ukrepov, okolja in trgovine;

28. poudarja, da je treba v strategiji od kmetije do mize („od vil do vilic“) in konkurenčnem 
pravu EU priznati, da so primarni proizvajalci pomembni za oskrbo z visokokakovostno 
hrano in zagotavljanje javnega dobrega v družbi, za kar trenutno niso zadostno plačani, 
zato si je treba prizadevati za trajnost v vsej živilski verigi; se zaveda, da bi bil za 
strategijo od kmetije do mize potreben usklajen pristop za vse politike EU, zato da bi 
obvarovali pošteno konkurenco in vsem podjetjem zagotovili enake konkurenčne 
pogoje, seveda pa je treba upoštevati, da na delovanje in trajnost živilske verige in na 
prehransko varnost vplivajo tudi podnebne spremembe;

29. pozdravlja, da se ravno preverja ustreznost svežnja za posodobitev področja državnih 
pomoči iz leta 2012 ter revidira uredba o skupinskih izjemah za kmetijstvo in smernice 
Evropske unije za državno pomoč v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki bodo 
prenehale veljati 31. decembra 2020;

30. meni, da je javno financiranje bistveno za vzpostavitev širokopasovnih omrežij na 
podeželju in oddaljenih območjih; poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira nosilce 
odločanja v javnem sektorju, da bi bolje preučili možnosti za javno podporo na podlagi 
smernic EU za uporabo pravil o državni pomoči pri hitrem uvajanju širokopasovnih 
omrežij, zato da bi se čim hitreje in čim lažje uvedla širokopasovna infrastruktura ter bi 
poskrbeli, da podeželska območja ne bodo prezrta;

31. poziva Komisijo, naj iz pravil o državni pomoči izvzame izrecne davčne določbe za 
kmetijski sektor, ki so jih države članice uvedle kot spodbudo kmetom za prostovoljno 
previdnostno varčevanje, da se bodo lažje spopadali z vse večjimi podnebnimi in 
zdravstvenimi tveganji ter gospodarskimi krizami;
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32. pozdravlja, da je končan pregled kmetijske uredbe de minimis; poudarja, da bo 
povečanje najvišjega zneska pomoči za eno samo podjetje in zvišanje nacionalne 
zgornje meje, skupaj z uporabo sektorske zgornje meje, pomagalo kmetom pri 
spopadanju s podnebnimi izzivi, obenem pa preprečilo izkrivljanje trga;

33. pozdravlja predlagano uredbo o programu za enotni trg, natančneje o ukrepih v živilski 
verigi, ki jih naj bi jih predlagani program podprl, na primer o veterinarskih in 
fitosanitarnih ukrepih za reševanje kriz v zvezi z zdravjem živali in rastlin; poziva Svet 
in Parlament, naj hitro zaključita pogajanja in sprejmeta uredbo;

34. poudarja, da je treba pravočasno odločiti o obeh predlogih Komisije o prehodnih 
predpisih, da ne bi povzročali zamud in zapletov, ki bi lahko privedli do nestabilnosti na 
trgu;

35. meni, da je bistveno, da se v okviru generalnega direktorata Komisije za kmetijstvo 
ohranijo vse pristojnosti v zvezi z izvajanjem členov 209 in 210 uredbe o enotni skupni 
ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in v zvezi z državno pomočjo za spodbujanje 
razvoja kmetijstva in gozdarstva ter podeželja, s čimer se zagotavlja strokovno znanje, 
ki je zaradi posebne narave teh področij potrebno za obravnavanje in usklajevanje, in 
tudi popolna skladnost s cilji in pomočjo, predvideno v skupni kmetijski politiki. 
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