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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 pokud jde o právo hospodářské soutěže, přiznává článek 42 
Smlouvy o fungování Evropské unie tomuto odvětví zvláštní status;

1. vítá studii 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;

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, která 
upravují sdružení organizací producentů a mezioborové organizace, zejména pokud jde 
o politiku hospodářské soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo dosaženo prostřednictvím 
nařízení (EU) 2017/23932 (dále jen „nařízení Omnibus“), doplněného rozsudkem 
Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 (dále jen „věc Endives“)3, 
a tím zajistit větší právní jistotu a zlepšit postavení zemědělců v potravinovém řetězci;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých obchodních praktikách4 v zemědělském a potravinovém 
řetězci a vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala pokrok při provádění této směrnice;

4. vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu nákupních 
společenství na hospodářské fungování zemědělského a potravinového řetězce;

5. domnívá se, že je třeba řešit poptávku veřejnosti po udržitelnějších potravinových 
systémech, a vyzývá Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž mohou být udržitelné 
dohody vyňaty z právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, zejména v rámci 
stávajícího přezkumu nařízení o horizontálních blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

6. domnívá se, že je nezbytné, aby státní podpory používané na podporu rozvoje 
zemědělství a lesnictví a venkovských oblastí zůstaly plně v působnosti GŘ AGRI, čímž 
se zajistí odborné znalosti potřebné k řešení specifické povahy těchto odvětví, plná 
soudržnost a soulad se SZP. 

1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 
2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 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.
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).


