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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de artikelen 39 en 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU)1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 

landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 

234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad23, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1218/2010 van de Commissie van 14 december 2010 

betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten45, 

A. overwegende dat in artikel 42 VWEU aan de landbouwsector een bijzonder statuut wordt 

toegekend met betrekking tot de toepassing van het mededingingsrecht; 

B. overwegende dat in artikel 39, lid 1, onder b) VWEU is bepaald dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tot doel heeft de landbouwbevolking een 

redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk 

inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn; 

C. overwegende dat de EU-landbouwsector hoofdzakelijk bestaat uit kleine familiebedrijven 

die minder goed in staat zijn zich aan te passen aan marktschokken en veranderingen op 

de markt; overwegende dat de landbouwsector gekenmerkt wordt door een gebrek aan 

flexibiliteit op het vlak van het aanbodbeheer door de lange productiecycli, wat leidt tot 

een structureel zwakke positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen; 

D. overwegende dat de landbouwmarkten gekenmerkt worden door toegenomen volatiliteit 

van de landbouwprijzen en dat zij een ongekende crisis doormaken, in het bijzonder in de 

zuivelsector, wat nog eens benadrukt wordt door de structureel zwakke positie van de 

landbouwers in de voedselvoorzieningsketen; 

E. overwegende dat de inkomens van landbouwers steeds meer worden bepaald door hun 

positie in de voedselvoorzieningsketen, en dat de landen waar de landbouwsector beter is 

georganiseerd het minst getroffen worden door de landbouwcrisis; 

F. overwegende dat samenwerking tussen landbouwers gericht is op versterking van hun 

                                                 
1 Deze suggestie moet als een visum worden opgenomen in de ontwerpresolutie als zij door de commissie ten 

principale wordt goedgekeurd. 
2 Deze suggestie moet als een visum worden opgenomen in de ontwerpresolutie als zij door de commissie ten 

principale wordt goedgekeurd. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671. 
4 Deze suggestie moet als een visum worden opgenomen in de ontwerpresolutie als zij door de commissie ten 

principale wordt goedgekeurd. 
5 PB L 335 van 18.12.2010, blz. 43. 
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onderhandelingspositie, zodat zij een hoger aandeel van de toegevoegde waarde van hun 

producten kunnen verkrijgen, en dat samenwerking bijdraagt tot een groter 

concurrentievermogen, grotere zichtbaarheid en betere bescherming van landbouwers, en 

hen tevens helpt te voorzien in de steeds grotere maatschappelijke behoeften; 

G. overwegende dat er in de laatste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) naar gestreefd is het gewicht van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen 

te vergroten door hun een reeks afwijkingen en vrijstellingen op artikel 101 VWEU toe te 

staan; overwegende dat het Parlement bij de GLB-hervorming innoverende en ambitieuze 

voorstellen heeft gedaan met betrekking tot de aanpassing van het mededingingsrecht aan 

de landbouwmarkten; 

H. overwegende dat een duidelijk, coherent en werkbaar regelgevingsklimaat in termen van 

aanpassing van het mededingingsrecht aan de specifieke kenmerken van de 

landbouwsector kan bijdragen tot versterking van de positie van landbouwers in de 

voedselvoorzieningsketen door de machtsverschillen tussen exploitanten aan te pakken, de 

marktefficiëntie te verhogen en te zorgen voor een gelijk speelveld op de interne markt; 

I. overwegende dat moeilijk kan worden voorspeld op welke wijze, hoe hevig en wanneer 

economische crises zich voordoen en dat een marktgeoriënteerd GLB steun moet verlenen 

aan landbouwers en dat er aanvullende tijdelijke vrijstellingen van de mededingingsregels 

nodig zijn, in geval van ernstige marktverstoringen; overwegende dat de Commissie 

tijdens de zuivelcrisis besloten heeft om als laatste redmiddel gebruik te maken van artikel 

222 van de GMO-verordening om collectieve planning door erkende 

producentenorganisaties vrij te stellen van de toepassing van het mededingingsrecht; 

J. overwegende dat het mededingingsbeleid alleen niet adequaat is om oneerlijke 

handelspraktijken (UTP's) in de voedselvoorzieningsketen aan te pakken; 

K. overwegende dat de taskforce voor de landbouwmarkten (AMTF) is opgezet om de positie 

van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren door de mogelijkheden 

na te gaan om hun positie te versterken, inclusief wettelijke mogelijkheden om 

contractuele betrekkingen aan te gaan en om collectieve acties van landbouwers te 

organiseren; overwegende dat in voorkomend geval rekening moet worden gehouden met 

de conclusies van die taskforce, met het oog op toekomstig overleg en te nemen 

maatregelen; 

Algemene opmerkingen 

 

1. benadrukt dat het mededingingsrecht de belangen van de consument beschermt, maar 

geen rekening houdt met de belangen van de landbouwproducenten; benadrukt dat de 

belangenbehartiging van de landbouwproducenten in het mededingingsrecht even zwaar 

moet wegen als die van de consumenten, door billijke voorwaarden voor concurrentie en 

toegang tot de interne markt te garanderen om investeringen, werkgelegenheid en 

innovatie op de landbouwmarkten te stimuleren, alsmede de levensvatbaarheid van de 

landbouwbedrijven en de evenwichtige ontwikkeling van plattelandsgebieden in de EU; 

2. wijst er met nadruk op dat het begrip "juiste prijs" niet moet worden beschouwd als de 

laagst mogelijke prijs voor de consument, maar dat een prijs ook redelijk moet zijn en een 

correcte beloning voor elke schakel van de voedselvoorzieningsketen mogelijk moet 
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maken; 

3. is van mening dat de huidige landbouwcrisis nieuwe initiatieven vergt om beschikbare 

instrumenten te verbeteren en ervoor te zorgen dat er in het mededingingsbeleid meer 

rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van de landbouw en met de 

diversiteit van de landbouwsectoren overeenkomstig artikel 39 VWEU; 

4. betreurt het dat de huidige afwijkingen niet maximaal worden gebruikt en is van mening 

dat zij onduidelijk, ambigu en moeilijk te implementeren zijn en dat zij op uiteenlopende 

wijze worden toegepast door nationale mededingingsautoriteiten, waardoor landbouwers 

zichzelf niet kunnen organiseren en het goed functioneren van de interne markt wordt 

ondermijnd 

5. verzoekt de Commissie om aan het Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de 

mate waarin landbouwers in de verschillende lidstaten gebruik maken van de 

uitzonderingen uit hoofde van artikel 225 van de GMO-verordening en om nadere 

verduidelijking van de reikwijdte van dergelijke uitzonderingen alsmede de individuele 

vrijstellingen van mededingingsregels krachtens artikel 101, lid 3, VWEU; verzoekt de 

Commissie om met name te verduidelijken of aangegane duurzaamheidsovereenkomsten 

in de voedselvoorzieningsketen om te voorzien in maatschappelijke behoeften en waarvan 

de maatregelen verder gaan dan de statutaire vereisten, kunnen worden vrijgesteld van het 

mededingingsrecht als zij bijdragen tot verbetering van de productie en bevordering van 

innovatie en de consument ten goede komen; 

6. verzoekt de Commissie een ruimere benadering te kiezen bij de definitie van een 

"dominante positie” en het misbruik van een dergelijke positie door een landbouwbedrijf 

of meerdere landbouwbedrijven die door een horizontaal akkoord met elkaar verbonden 

zijn, rekening houdend met de mate van concentratie en de beperkingen als gevolg van de 

onderhandelingsmacht van de toeleverende, verwerkende en detailhandelsectoren; 

7. stelt dat het concept van de "relevante markt" in het kader van de interne landbouwmarkt 

zou moeten evolueren, die in eerste instantie geanalyseerd zou moeten worden op het 

niveau van de Unie voordat dit op een lager niveau gebeurt, teneinde de doelstelling van 

concentratie van het landbouwaanbod niet in gevaar te brengen door het activiteitengebied 

van landbouwondernemingen op restrictieve wijze af te schermen; 

8. is van mening dat de collectieve activiteiten van alle producentenorganisaties en hun 

verenigingen, zoals de productieplanning en de verkooponderhandelingen en, in 

voorkomend geval, onderhandelingen over de contractbepalingen, positief zijn voor de 

landbouwsector wanneer zij tot doel hebben de GLB-doelstellingen van artikel 39 VWEU 

te verwezenlijken, en derhalve zouden deze activiteiten verenigbaar moeten worden 

geacht met artikel 101 VWEU; 

9. is van mening dat voor de landbouwers in alle productiesectoren het recht op collectieve 

onderhandelingen, met inbegrip van het recht om minimumprijzen overeen te komen, 

moet worden gewaarborgd; 

10. is van mening dat de landbouwers zich ten volle moeten inzetten voor en gebruik moeten 

maken van het potentieel van producentenorganisaties, inclusief 

producentencoöperatieven, hun verenigingen en interbranche-organisaties; dringt er bij de 
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Commissie op aan dergelijke collectieve zelfhulporganisaties aan te moedigen om meer 

vaardigheden te verwerven en efficiëntiewinst te boeken door de regels die op hen van 

toepassing zijn te verduidelijken en te vereenvoudigende om hun 

onderhandelingscapaciteit te versterken en hun concurrentievermogen te vergroten met 

inachtneming van de beginselen die zijn vastgesteld in artikel 39 VWEU; 

11. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de bepalingen van artikel 222 van 

de GMO-verordening in tijden van ernstige marktverstoringen snel worden geactiveerd en 

de efficiëntie van deze maatregel nader te beoordelen wanneer deze wordt toegepast in de 

zuivelsector om verdere tijdelijke aanpassingen van het mededingingsrecht en -procedures 

voor te stellen in tijden van ernstige marktverstoringen; 

 

 

Analyses per sector 

 

12. wijst op de kansen die de artikelen 169, 170 en 171 van de GMO-verordening bieden voor 

de contractuele onderhandelingen in de olijfolie-, de rundvlees- en de akkerbouwsector; 

13. is verheugd over de recente publicatie van de richtsnoeren voor de toepassing van deze 

specifieke bepalingen; is echter van mening dat hun wettelijke reikwijdte te beperkt is en 

dat de criteria waaraan moet worden voldaan te streng en heterogeen zijn van sector tot 

sector om de nodige rechtszekerheid en duidelijkheid te verschaffen aan landbouwers die 

wensen te profiteren van dergelijke vrijstellingen; 

14. is van mening dat een classificatie als relevante markt niet past bij de huidige situatie in de 

olijfoliesector en stelt derhalve voor de olijfoliemarkt voor consumenten te beschouwen 

als een interne markt, om de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 169 van de 

GMO-verordening te verbeteren; 

15. is van mening dat het vanwege de variaties in de olijfolieproductie, meestal als gevolg van 

weersomstandigheden, en om de doelstellingen van de leden van producentenorganisaties 

of verenigingen van producentenorganisaties zeker te stellen, noodzakelijk is rekening te 

houden met gevallen waarin producentenorganisaties gedwongen zijn olijfolie van niet-

leden te kopen, waarbij moet worden gewaarborgd dat deze activiteiten ondergeschikt zijn 

aan de afzet van de producten van hun eigen leden; 

16. stelt voor de reikwijdte van de voorschriften van artikel 170 betreffende de 

rundvleesproductie uit te breiden tot de sector veemesterij, teneinde een doeltreffendere 

tenuitvoerlegging te waarborgen; 

17. is bijzonder bezorgd over de situatie in de zuivelsector en is van mening dat de sector 

moet worden geassisteerd bij de overgang na het afbouwen van het melkquotasysteem en 

moet worden aangemoedigd efficiënter te reageren op marktbewegingen en 

prijsschommelingen; is derhalve van mening dat de volledige en bevredigende 

tenuitvoerlegging van het "melkpakket”1 van essentieel belang is voor de versterking van 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en 

zuivelproducten betreft. 
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de zuivelsector, met name om collectieve onderhandelingen over de contractvoorwaarden 

veilig te stellen; verzoekt de Commissie voor te stellen het "melkpakket" te verlengen tot 

na medio-2020 en voor te stellen de bepalingen ervan uit te breiden tot overige 

landbouwsectoren; 

18. is in genomen met het feit dat er, nu de suikerquota worden afgeschaft, een contractueel 

kader1 blijft bestaan tussen bietenproducenten, hun organisaties en de suikerbedrijven, 

waardoor zij met name kunnen onderhandelen over de waardeverdelingsclausules naar 

gelang de marktontwikkelingen voor suiker of andere grondstoffen; verzoekt de lidstaten 

erop toe te zien dat deze mogelijkheid wordt geboden aan alle exploitanten in de sector 

om de doelstellingen van de GMO-verordening te verwezenlijken, en zo te zorgen voor 

een juist evenwicht tussen de rechten en plichten van suikerbedrijven en 

bietenproducenten; 

 

 

Betrekkingen met de voedselvoorzieningsketen 

 

19. verzoekt de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten om op effectieve wijze 

te reageren op de bezorgdheid die geuit wordt over de gecumuleerde impact van, 

enerzijds, de snelle concentratie van de distributie op nationaal niveau en, anderzijds, de 

ontwikkeling van internationale en Europese allianties van grote distributeurs, zowel aan 

het begin van de voedselvoorzieningsketen als op de detailhandel en de consumenten; is 

van mening dat die structurele ontwikkeling bezorgdheid wekt over mogelijke strategische 

aanpassingen, verminderde mededinging en kleinere marges voor investeringen in 

innovatie in de voedselvoorzieningsketen; 

20. neemt nota van de conclusies van de studie "Economic impact of modern retail on choice 

and innovation in the EU food sector" van het directoraat-generaal Concurrentie, met 

inbegrip van de bevinding dat er wellicht een negatief verband bestaat tussen innovatie en 

de marktpenetratie van producten onder eigen merken op de levensmiddelenmarkt; 

21. verzoekt de Commissie aan het Parlement mede te delen wat haar standpunt is ten aanzien 

van de conclusies van de studie en met name de langetermijnconsequenties van deze trend 

voor de gehele voedselvoorzieningsketen en voor de situatie van de landbouwers in de 

keten; 

22. verzoekt de Commissie te beoordelen in hoeverre distributeurs druk uitoefenen op de 

bedrijven die hun huismerken produceren; 

23. herhaalt het standpunt van het Parlement2 dat positief staat tegenover de goedkeuring van 

een wetgevingskader op EU-niveau om oneerlijke handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen aan te pakken; benadrukt dat deze wetgeving ervoor moet 

zorgen dat EU-landbouwers en -consumenten de kans krijgen om te profiteren van billijke 

                                                 
1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1166 van de Commissie 17 mei 2016 tot wijziging van bijlage X bij 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aankoopvoorwaarden 

voor bieten in de suikersector met ingang van 1 oktober 2017. 
2 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2016 over oneerlijke handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen (P8_TA(2016)0250). 
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ver- en aankoopvoorwaarden.  
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