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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. godkender sin erklæring, der er 

vedføjet denne beslutning; 

Or. en 

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd: 

‘       Nye regler om producentorganisationer og konkurrenceregler (CMO) 

Europa-Parlamentet minder om, at i henhold til artikel 42 traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF) finder bestemmelserne om konkurrenceregler kun 

anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsprodukter, i det omfang 

Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette, idet der tages hensyn til målene for den 

fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 samme traktat. 

Som fastsat i traktaten, og i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols 

faste retspraksis1, har målene for den fælles landbrugspolitik forrang for målene for 

EU's konkurrencepolitik. Landbrugsmarkederne er imidlertid ikke undtaget fra 

anvendelsen af konkurrencelovgivningen. Tilpasningen af konkurrencereglerne til 

landbrugets særlige forhold er op til den lovgivende myndigheds to parter, Europa-

Parlamentet og Rådet. 

                                                 
1 Dom Maizena, C-139/79, EU:C:1980:250, præmis 23; Dom Tyskland mod Rådet, C-

280/93, EU:C:1994:367, præmis 61.   
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I denne forbindelse foreslår Europa-Parlamentet ved hjælp af denne forordning en 

præcisering af forholdet mellem den fælles landbrugspolitiks regler, navnlig den rolle 

og de opgaver, der varetages af producentorganisationer og sammenslutninger af 

producentorganisationer, og anvendelsen af EU's konkurrenceret. En sådan præcisering 

er nødvendig på grund af den nuværende usikkerhed med hensyn til gennemførelsen af 

disse regler og er afgørende for at nå Unionens mål om at styrke landbrugernes position 

i fødevareforsyningskæden. Europa-Parlamentets forslag er baseret på anbefalingerne i 

rapporten fra Agri-Market Task Force (AMTF) af 14. november 2016. Disse 

anbefalinger er baseret på en række høringer og bidrag fra alle aktører i 

fødevareforsyningskæden: producenter, forarbejdningsvirksomheder og detailhandlere. 

Europa-Parlamentets mål er at forenkle og præcisere de betingelser, hvorunder 

producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer i alle de 

sektorer, der er opført i artikel 1, stk. 2, i forordning 1308/2013, på vegne af deres 

medlemmer kan udføre planlægning af produktion, markedsføring, forhandling af 

kontrakter om levering af landbrugsprodukter og optimering af 

produktionsomkostningerne. Disse opgaver forudsætter i det væsentlige eksistensen af 

visse praksisser, herunder interne konsultationer og udveksling af forretningsmæssige 

oplysninger inden for disse enheder. Det foreslås derfor, at sådanne praksisser ikke 

omfattes af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, der er fastsat i artikel 101, 

stk. 1, i TEUF, og at producentorganisationer eller sammenslutninger af 

producentorganisationer, der udøver mindst én økonomisk aktivitet, nyder godt af en 

undtagelse fra anvendelsen af denne artikel. Denne undtagelse er imidlertid ikke 

absolut: Konkurrencemyndighederne bevarer muligheden for at gribe ind, hvis de 

finder, at sådanne aktiviteter med sandsynlighed udelukker konkurrence eller bringer 

målsætningerne for den fælles landbrugspolitik i fare. 

Den rolle og de opgaver, der varetages af producentorganisationer eller 

sammenslutninger af producentorganisationer og deres sammenhæng med 

konkurrencereglerne præciseres således. Europa-Parlamentet mener ikke, uden at det 

berører Europa-Kommissionens institutionelle beføjelser, at de nye regler kræver 

yderligere præcisering i form af retningslinjer fra Kommissionen. ’ 
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