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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at artikel 42 i TEUF fastsætter, at konkurrencereglerne kun finder 

anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer, i det omfang Parlamentet 

og Rådet beslutter dette og under hensyntagen til målsætningerne for den fælles 

landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i TEUF; 

B. der henviser til, at artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF fastsætter, at et af formålene med den 

fælles landbrugspolitik er at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især 

ved at forhøje de individuelle indkomster for de personer, der er beskæftigede i 

landbruget, stabilisere markederne og sikre forsyningerne; 

C. der henviser til, at artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter prisstabilitet i 

det indre marked som et mål; 

D. der henviser til, at EU-lovgiveren under hensyntagen til landbrugserhvervets særlige 

naturbetingede og strukturelle træk (lang produktionscyklus, fragmenteret produktion, 

antal små bedrifter og ofte lave indkomster, lav modstandsdygtighed over for chok og 

markedsændringer som følge af prisudsving, uelastisk efterspørgsel og den 

letfordærvelige karakter af varer, der fører til ubalancer opstrøms og nedstrøms og 

landbrugernes meget dårlige forhandlingsposition i fødevareforsyningskæden over for 

store leverandører, forarbejdere og store distributionskæder i detailsektoren) lige siden 

1962 har forsvaret tilstedeværelsen af en særlig status for landbrugssektoren med hensyn 

til anvendelsen af konkurrencelovgivningen, som ikke kan anvendes på denne sektor på 

samme måde, som det anvendes i andre økonomiske sektorer, og der henviser til, at denne 

"landbrugsundtagelse" er blevet stadig mere relevant i forbindelse med en 

markedsorienteret fælles landbrugspolitik og den øgede globalisering af

landbrugsmarkederne og bør afspejles i gennemførelsen af politikken og håndhævelsen fra 

Kommissionens og de nationale konkurrencemyndigheders side for at sikre 

overensstemmelse med undtagelser; 

E. der henviser til, at klare og sammenhængende lovgivningsmæssige rammer, for så vidt 

angår tilpasning af konkurrencepolitikken til landbrugets særlige forhold, i 

overensstemmelse med artikel 42 i TEUF, kan bidrage til at styrke landbrugernes position 

i fødevareforsyningskæden ved at forhindre en uforholdsmæssig stor koncentration af 

økonomisk og finansiel magt blandt operatører, korrigere magtubalancer inden for kæden, 

øge markedseffektiviteten (lavere priser og produkter og tjenesteydelser af højere kvalitet) 

og sikre retssikkerhed og lige vilkår på et indre marked, der fungerer effektivt; 

F. der henviser til, at Kommissionen, som vogter af EU's konkurrenceregler, og de nationale 

konkurrencemyndigheder bør være mindre strenge ved anvendelsen af artikel 101 i TEUF 

på producentorganisationers, sammenslutninger af producentorganisationers, 

landbrugskooperativer og konsortier mellem producenters aftaler, praksisser og 

koordineringsaktiviteter, herunder udveksling af vigtige økonomiske oplysninger, navnlig 

med hensyn til det grundlæggende mål om i overensstemmelse med artikel 39 i TEUF at 
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sikre fødevareforsyninger til rimelige priser og forbedre landbrugernes indkomst og deres 

andel i værdikæden; 

G. der henviser til, at på grund af økonomiske risici i landbrugssektoren skal en 

markedsorienteret fælles landbrugspolitik i krisetider indrømme yderligere tidsbegrænsede 

undtagelser fra konkurrencereglerne; 

H. der henviser til, at klimarelaterede og sundhedsmæssige farer kan forårsage alvorlige 

ubalancer på markedet og yderligere svække primærproducenter; der henviser til, at 

sådanne begivenheder kan nødvendiggøre en genbehandling af konkurrencereglerne, når 

væsentlige fødevareforsyninger er i fare; 

I. der henviser til, at den præjudicielle afgørelse i sag C-671/15 ("julesalat") vidner om 

producenters, producentorganisationers og sammenslutninger af producentorganisationers 

behov for at have retssikkerhed i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, og navnlig i 

en sektor, der er kendetegnet ved en meget fragmenteret udbudsside og en koncentreret 

efterspørgselsside samt vanskeligheder i forbindelse med at styre udbuddet og forudsige 

efterspørgslen; der henviser til, at Domstolens afgørelse om anvendelse af 

konkurrenceregler og producentorganisationer er af afgørende betydning med hensyn til 

klarhed og forudsigelighed; 

J. der henviser til, at taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne i november 2016 

udarbejdede en række forslag og anbefalinger med henblik på at styrke landbrugernes 

position i fødevareforsyningskæden, gennemgå de aftalemæssige værktøjer, der er til 

rådighed for landbrugere, bekæmpe illoyal praksis og præcisere landbrugsundtagelserne 

fra konkurrencereglerne; der henviser til, at disse anbefalinger skal tages i betragtning, 

hvor det er relevant, da de blev hilst velkommen af EU's institutioner og aktører i 

forsyningskæden, og der bør træffes hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at 

forbedre positionen for landbrugere, producentorganisationer, sammenslutninger af 

producentorganisationer og andre former for samarbejde mellem producenter inden for 

landbrugssektoren og fødevareforsyningskæden; 

K. der henviser til landbrugselementet i forordningen om de finansielle regler vedrørende 

Unionens almindelige budget (2016/0282B) (omnibus) som et vigtigt skridt for den fælles 

landbrugspolitik med dens ambitiøse forslag fra Parlamentet, som kan tilbyde betydelige 

forbedringer i konkurrencepolitikken, især ved at bekæmpe illoyal handelspraksis og ved 

at præcisere konkurrencereglerne og reglerne om producentorganisationer af økonomisk 

art og de generelle undtagelser og undtagelser i krisetider fra konkurrencereglerne; 

L. der henviser til, at undersøgelsen fra oktober 2016 af brancheorganisationer inden for 

landbruget i EU gjorde opmærksom på brancheorganisationers vigtige rolle i forbindelse 

med fremsendelse af økonomiske og tekniske oplysninger til aktører i produktionskæden; 

der henviser til, at denne undersøgelse viser, at brancheorganisationer kan forbedre risiko- 

og gevinstdelingen; 

M. der henviser til, at Kommissionen i EU-retningslinjerne for statsstøtte i landbrugs- og 

skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-20201 anerkender landbrugssektorens særlige 

                                                 
1 EU-retningslinjerne for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020 (EUT C-

204/1, 1.7.2014). 
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karakter og dens sociale struktur samt omfanget af de nye udfordringer, herunder 

fødevaresikkerhed og miljø- og klimaspørgsmål, som den står over for; der henviser til, at 

denne politik derfor skal bidrage til at styrke bedrifternes økonomiske levedygtighed og 

fremme fødevarekædens organisation, udviklingen af landdistrikter og den sociale 

inklusion; 

1. mener, at landbrugets særlige karakter skal tages i betragtning i konkurrencepolitikken; 

minder om, at artikel 42 i TEUF giver landbrugssektoren særlig status, hvad angår 

konkurrenceret, hvilket blev slået fast under den seneste reform af den fælles 

landbrugspolitik, idet der blev indrømmet en række fravigelser og undtagelser fra artikel 

101 i TEUF; bemærker, at den fælles landbrugspolitik tager sigte på at sikre en rimelig 

levestandard for landbrugsbefolkningen i lyset af de vedvarende økonomiske og 

klimarelaterede risici; minder om, at konkurrencepolitikken hovedsagelig forsvarer 

forbrugernes interesser og tager utilstrækkeligt hensyn til landbrugsproducenternes 

særlige interesser og problemer; understreger, at konkurrencepolitikken skal forsvare 

landbrugsproducenterne og forbrugerne ligeligt ved at sikre rimelige konkurrencevilkår og 

rimelige betingelser for adgang til det indre marked for at fremme investeringer og 

innovation, beskæftigelse, landbrugsbedrifters levedygtighed og en ligevægtig udvikling 

af landdistrikterne i EU, samtidig med at gennemsigtigheden for markedsdeltagerne 

fremmes; 

2. fastholder, at begrebet "rimelig pris" ikke bør betragtes som den lavest mulige pris for 

forbrugeren, men i stedet skal være rimelig og give mulighed for et rimeligt vederlag til 

alle parter i fødevareforsyningskæden; 

3. anerkender landbrugernes svage position i fødevareforsyningskæden og mener, at kriser i 

landbrugssektoren kan forværre denne position; mener, at landbrugerne i alle 

produktionssektorer bør sikres retten til fælles forhandling, herunder retten til at aftale 

priser; mener, at landbrugere bør opfordres til at samarbejde fuldt ud med – og være 

udstyret med midler til at udnytte potentialet i – producentorganisationer, herunder 

producentkooperativer, deres sammenslutninger og brancheorganisationer; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til sådanne kollektive 

selvhjælpsværktøjer, som skal styrke kompetencer og effektivitet, ved at tydeliggøre og 

forenkle de regler, der gælder for dem, med henblik på at styrke deres 

forhandlingskapacitet og konkurrenceevne, samtidig med at principperne i artikel 39 i 

TEUF opretholdes; 

4. mener, at de kollektive aktiviteter, som udføres af producentorganisationerne og deres 

sammenslutninger – herunder planlægning af produktionen og salgsforhandlinger og 

forhandlinger om kontraktvilkår) – er nødvendige for at nå de mål med den fælles 

landbrugspolitik, som er fastlagt i artikel 39 i TEUF, og at de følgelig bør undtages fra 

anvendelsen af artikel 101 i TEUF, når disse fælles aktiviteter virkelig udføres, og derved 

bidrage til at forbedre landbrugernes konkurrenceevne; bemærker, at undtagelserne i 

henhold til forordning (EF) nr. 1308/2013 (Fusionsmarkedsordningen) ikke er blevet 

udnyttet i deres fulde udstrækning, og at disse fravigelsers manglende klarhed, 

vanskelighederne med hensyn til gennemførelse af dem og manglen på ensartet 

anvendelse af de nationale konkurrencemyndigheder ikke har givet landbrugerne og deres 

organisationer tilstrækkelig retssikkerhed; glæder sig over, at omnibusforordningen vil 

forenkle bestemmelserne om kollektive landbrugsorganisationer, og vil præcisere rollen 
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og beføjelserne for de producentorganisationer, der udøver økonomiske aktiviteter, i 

forbindelse med konkurrencereglerne, for at styrke deres forhandlingsposition, samtidig 

med at princippet i artikel 39 TEUF opretholdes; 

5. konstaterer med tilfredshed, at "mælkepakken 2012" står til forlængelse i tide under 

omnibusforordningen, i betragtning af de opmuntrende gennemførelsesvurderinger1, og 

den måde, hvorpå den bidrager til at styrke mælkeproducenternes stilling inden for 

fødevareforsyningskæden; opfordrer imidlertid Kommissionen til at gennemføre en 

konsekvensanalyse for at afgøre, om bestemmelserne om kontraktforhandlinger i mælke- 

og mejerisektoren også bør udvides til at omfatte andre landbrugssektorer, idet 

landbrugere og producentorganisationer ville have større frihed til at planlægge 

produktionen, retten til kollektive forhandlinger og forhandling af salg og om 

kontraktvilkår, der klart og tydeligt fastsætter priser og mængder; 

6. opfordrer til en automatisk udtrykkelig undtagelse fra artikel 101 i TEUF, forudsat at de er 

underkastet principperne om nødvendighed og forholdsmæssighed, for at give 

brancheorganisationer inden for landbruget mulighed for at udføre de opgaver, der 

pålægges dem ved forordningen om fusionsmarkedsordningen med henblik på at fremme 

formålene i artikel 39 i TEUF; 

7. foreslår, at mulighederne i bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1308/2013 for at vedtage 

foranstaltninger til regulering af udbuddet af ost med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller 

beskyttet geografisk betegnelse (artikel 150) for skinke med beskyttet 

oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse (artikel 172) eller vin 

(artikel 167) udvides til også at omfatte kvalitetsmærkede produkter med henblik på at øge 

mulighederne for at matche udbud og efterspørgsel; 

8. gentager sin opfordring til Kommissionen om at præcisere rækkevidden af individuelle 

undtagelser fra konkurrencereglerne på grundlag af artikel 101, stk. 3, i TEUF, navnlig 

med hensyn til bæredygtighedsaftaler, der er indgået inden for fødevareforsyningskæden, 

da disse kan undtages fra konkurrencelovgivningen, hvis de bidrager til at forbedre 

produktionen og fremme innovation, samtidig med at de er til fordel for forbrugerne og 

samfundet; mener, at Kommissionen bør vurdere, på hvilke betingelser der kan skabes 

mere plads inden for konkurrencepolitikken til kollektive aftaler i 

producentorganisationer, herunder kooperativer, deres sammenslutninger og 

brancheorganisationer, der er indgået med henblik på bæredygtighed (f.eks. initiativer, der 

fremmer biodiversiteten, forbedrer dyrevelfærd og/eller -sundhed, eller bekæmper 

antimikrobiel resistens); 

9. glæder sig over, at omnibusforordningen fastsætter en procedure, hvorefter en gruppe 

landbrugere kan anmode Kommissionen om en ikke-bindende udtalelse for at fastslå, om 

en kollektiv tilgang er forenelig med den generelle undtagelse fra konkurrencereglerne i 

henhold til artikel 209 i forordning (EF) nr. 1308/2013 (fusionsmarkedsordningen); 

opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til i lyset af henstillingerne fra taskforcen 

vedrørende landbrugsmarkederne at præcisere den generelle undtagelse for landbrug på en 

sådan måde, at den manglende anvendelse af artikel 101 i TEUF, når dette er fastsat, 

bliver anvendelig og gennemførlig; 

                                                 
1 Rapporter om "Markedsudviklingen i mælke- og mejerisektoren og anvendelsen af bestemmelserne i 

"mælkepakken""(COM(2016)0724 og COM(2014)0354). 
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10. påpeger, at i perioder med alvorlige ubalancer på markedet, hvor vores landbrugssektor er 

truet og alle borgere berøres af de potentielle skader på væsentlige fødevareforsyninger, 

skal en markedsorienteret fælles landbrugspolitik yde støtte til landbrugere og 

tilvejebringe yderligere tidsbegrænsede og fuldt begrundede undtagelser fra 

konkurrencereglerne; glæder sig over, at det med ændringerne som følge af 

omnibusforordningen vil blive nemmere at iværksætte bestemmelserne i artikel 222 i 

forordningen om fusionsmarkedsordningen, som tillader sådanne midlertidige undtagelser 

fra konkurrencereglerne; 

11. mener, at de såkaldte "lange" brancheorganisationer, der samler producenter, 

forarbejdningsvirksomheder og distributører, bør have mulighed for at afholde møder for 

at drøfte kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger med henblik på at vende 

tilbage til markedsforholdene for at nå målene i artikel 39 i TEUF; 

12. gentager behovet for gradvist at udvikle den fælles landbrugspolitik og EU's 

konkurrenceregler under hensyntagen til landbrugets særlige karakteristika med henblik 

på at omfatte retlige foranstaltninger til bekæmpelse af ulighed i fødevareforsyningskæden 

og overvåge udviklingen i de primære producenters position, og FN's Fødevare- og 

Landbrugsorganisations (FAO's) indikatorer for bæredygtighedsvurdering af fødevare- og 

landbrugssystemer (Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems – SAFA), 

herunder indikatorer under overskrifterne "Retfærdig prissætning og gennemsigtige 

kontrakter" (S 2.1.1) og "Leverandørers rettigheder" (S 2.2.1); 

13. opfordrer til yderligere udvikling af det europæiske værktøj til overvågning af 

fødevarepriser for bedre at kunne påvise krisen i landbrugsfødevaresektoren ved hjælp af 

bedre og mere opdelte data; fremhæver i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 

involvere landbrugsorganisationerne i definitionen og indsamlingen af data; 

14. henleder opmærksomheden på Kommissionens erkendelse af, at landbrugsproducenter 

udgør det mindst koncentrerede niveau i fødevareforsyningskæden, hvorimod deres 

råvareleverandører og kunder ofte er meget større og mere koncentrerede, hvilket 

resulterer i et ulige forhold og negativ og urimelig praksis (illoyal handelspraksis) – fra 

nogle af de store distributionskæder, forarbejdningsvirksomheder og detailhandlere – som 

ikke kan løses af konkurrencepolitikken alene, hvorfor sammenhæng med andre politikker 

er nødvendig; opfordrer derfor Kommissionen til at præcisere definitionen af begrebet 

"dominerende stilling" og misbruget af en sådan stilling, under hensyntagen til 

koncentrationsgraden og forhandlingsstyrken i råstof-, forarbejdnings- og 

detailhandelssektorerne; bemærker endvidere, at omnibusforordningen vil fastlægge visse 

bestemmelser om retten til skriftlige kontrakter og til at forhandle kontraktbetingelser for 

forbedret værdifordeling langs forsyningskæden, vil bidrage til at berolige forholdet 

mellem de berørte parter, bekæmpe illoyal handelspraksis, gøre landbrugerne mere 

lydhøre over for markedets signaler, føre til en bedre prisindberetning og -transmission og 

afpasse udbuddet bedre til efterspørgslen; opfordrer endvidere Kommissionen og de 

nationale konkurrencemyndigheder til at sikre, at råvarer er nøje klassificeret og prissat, 

og at misbrug og illoyal handelspraksis, der påvirker landbrugere, overvåges og 

bekæmpes gennem bindende foranstaltninger, og straffes; mener, at de eksisterende 

nationale ordninger bør undersøges for at fastlægge den bedste praksis, der bør anvendes; 

15. anerkender, at konkurrenceretten, hverken på europæisk eller nationalt plan, indtil nu har 
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været anvendt til at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevarekæden; noterer sig, at der er 

blevet gennemført specifikke nationale bestemmelser i denne henseende, men at de ikke 

har været fuldt ud effektive til at bekæmpe det endemiske problem med illoyal 

handelspraksis og ubalance i magten i fødevareforsyningskæden; opfordrer 

Kommissionen til hurtigst muligt at offentliggøre og godkende det bebudede forslag til 

EU-lovgivning om illoyal handelspraksis og tilvejebringe en harmoniseret retlig ramme, 

der bedre vil kunne beskytte producenter og landbrugere imod illoyal handelspraksis, og 

sikre yderligere konsolidering af det indre marked; 

16. påpeger, at Parlamentet allerede har opfordret Kommissionen og de nationale 

konkurrencemyndigheder til at reagere effektivt på de bekymringer, der er forårsaget af 

den kumulative virkning af den hurtige koncentration af distributionssektoren på nationalt 

plan, og at der dannes alliancer mellem store distributører på europæisk og internationalt 

plan, både blandt de forudgående led i fødevareforsyningskæden og blandt distributører 

og forbrugere; mener, at denne strukturelle ændring giver anledning til betænkeligheder 

med hensyn til mulige strategiske tilpasninger, mindre konkurrence og reducerede 

marginer for investeringer og innovation inden for fødevareforsyningskæden; 

17. opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at prioritere styrkelsen af det indre 

marked efter Brexit ved at sikre fuld overholdelse af EU's konkurrencelovgivning og dens 

undtagelser samt andre standarder med henblik på at sikre retssikkerhed og lige 

konkurrencevilkår mellem medlemsstaterne; 

18. bemærker, at det individuelle loft for de minimis-støtte i landbrugssektoren blev fordoblet 

i 2013 (fra 7 500 EUR til 15 000 EUR) for at klare den kraftige stigning i klimaskabte, 

sundhedsmæssige og økonomiske kriser; påpeger, at det nationale de minimis-loft på det 

tidspunkt kun var marginalt tilpasset (fra 0,75 % til 1 % af værdien af den nationale 

landbrugsproduktion), hvilket reducerer medlemsstaternes handlefrihed til at hjælpe 

bedrifter, der er i vanskeligheder; opfordrer derfor til, at det nationale de minimis-loft 

forhøjes til 1,25 % af den nationale landbrugsproduktion for at afbøde den vanskelige 

økonomiske situation for landbrugere; bemærker, at sammenhængende regler om de 

minimis-støtte bør bidrage til at forbedre situationen for landbrugerne uden at medføre en 

renationalisering af landbrugspolitikken; 

19. understreger betydningen af midler, der har til formål at muliggøre adgang til 

højhastighedsbredbåndsnetværk med henblik på at holde trit med de teknologiske 

fremskridt og fremme konkurrencen, især i landdistrikter og fjerntliggende områder; 

20. understreger, at åbning af EU's marked for meget konkurrencedygtige handelspartnere og 

store eksportører af landbrugsprodukter, der er omfattet af forskellige standarder, udgør en 

risiko for de mest følsomme landbrugssektorer i EU; opfordrer Kommissionen til fuldt ud 

at tage højde for virkningen af eventuelle markedsforvridninger, som handelsaftaler med 

tredjelande kan resultere i for landbrugsproducenterne i Europa, i betragtning af deres 

vanskelige økonomiske situation og deres grundlæggende rolle i vores samfund. 
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