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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού 

δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο 

κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 39 στόχων της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής (ΚΓΠ) που προβλέπονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 39 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ως έναν από τους 

στόχους της ΚΓΠ την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό πληθυσμό, 

ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία, τη 

σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση του εφοδιασμού· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως 

στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στην εσωτερική αγορά· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των ειδικών φυσικών και διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών της γεωργίας (μεγάλοι κύκλοι παραγωγής, κατακερματισμένη 

παραγωγή, αριθμός μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συχνά χαμηλά εισοδήματα, 

χαμηλή ανθεκτικότητα στις αναταράξεις και στις αλλαγές της αγοράς λόγω αστάθειας 

των τιμών, ανελαστικότητα της ζήτησης και αλλοιώσιμος χαρακτήρας των προϊόντων που 

οδηγούν σε ανισορροπίες μεταξύ των αρχικών και των τελικών σταδίων και πολύ μικρή 

διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων έναντι των 

μεγάλων προμηθευτών, των μεταποιητών και των μεγάλων αλυσίδων διανομής στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου), ο ευρωπαίος νομοθέτης υπερασπίζεται συνεχώς από το 

1962 την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος για τον γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή 

του δικαίου του ανταγωνισμού, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον εν λόγω τομέα 

με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η «γεωργική εξαίρεση» αποκτά μεγαλύτερη σημασία στο 

πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής πολιτικής προσανατολισμένης στην αγορά και της 

αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης των γεωργικών αγορών, και ότι θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται με ουσιαστικό τρόπο στην εφαρμογή και την επιβολή της πολιτικής 

από την Επιτροπή και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού προκειμένου να διασφαλίζεται 

συνέπεια ως προς τις παρεκκλίσεις· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σαφές και συνεπές κανονιστικό πλαίσιο από άποψη 

προσαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες της γεωργικής αγοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των 

γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μέσω της πρόληψης της υπερβολικής 

συγκέντρωσης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στους φορείς εκμετάλλευσης, 

της αντιμετώπισης των ανισορροπιών ισχύος εντός της αλυσίδας, της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς (χαμηλότερες τιμές, προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης 

ποιότητας) και της κατοχύρωσης ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε 

ένα πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των κανόνων ανταγωνισμού της 
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ΕΕ, και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, θα πρέπει να είναι πιο επιεικείς κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις συμφωνίες, τις πρακτικές και τις δράσεις 

συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών βασικών οικονομικών 

πληροφοριών, που αναλαμβάνονται από τις οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), τις ενώσεις 

οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ), τους γεωργικούς συνεταιρισμούς και τις συμπράξεις 

μεταξύ παραγωγών, ιδίως όσον αφορά τον θεμελιώδη στόχο της διασφάλισης του 

εφοδιασμού τροφίμων σε λογικές τιμές σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ και της 

βελτίωσης του εισοδήματος των γεωργών και του μεριδίου τους στην αλυσίδα αξίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των οικονομικών κινδύνων που ενέχει ο γεωργικός τομέας, 

μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ οφείλει να παραχωρεί, σε καιρούς κρίσης, 

πρόσθετες εξαιρέσεις ορισμένου χρόνου από τους κανόνες του ανταγωνισμού· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλιματικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι μπορούν να 

δημιουργήσουν σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά και να επιδεινώσουν περισσότερο την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι παρόμοια γεγονότα ενδέχεται να καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση των 

κανόνων ανταγωνισμού όταν απειλείται ο βασικός επισιτιστικός εφοδιασμός· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προδικαστική απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου στην 

υπόθεση C-671/15 («αντίδια») αποδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για 

τους παραγωγούς, τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από 

ιδιαίτερα κατακερματισμένη προσφορά και συγκεντρωμένη ζήτηση, καθώς και από 

δυσκολίες ελέγχου της προσφοράς και πρόβλεψης της ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στους 

παραγωγούς και στις οργανώσεις παραγωγών είναι καίριας σημασίας από άποψη 

σαφήνειας και προβλεψιμότητας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές υπέβαλε τον Νοέμβριο 

του 2016 δέσμη προτάσεων και συστάσεων με στόχο την ενίσχυση της θέσης των 

γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, την αναθεώρηση των συμβατικών 

εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών, την καταπολέμηση των αθέμιτων 

πρακτικών και την αποσαφήνιση των γεωργικών εξαιρέσεων από το δίκαιο του 

ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά περίπτωση, δεδομένου ότι έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ότι θα πρέπει να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της θέσης των γεωργών, των ΟΠ, 

ΕΟΠ και άλλων μορφών συνεργασίας των παραγωγών στον τομέα της γεωργίας και στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωργικό στοιχείο του κανονισμού σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

(2016/0282B) (Omnibus) αποτελεί σημαντικό βήμα για την ΚΓΠ, με τις φιλόδοξες 

προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο που μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικές 

βελτιώσεις στην πολιτική ανταγωνισμού, ιδίως με την καταπολέμηση αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών και με την αποσαφήνιση των κανόνων ανταγωνισμού και των 

κανόνων σχετικά με τις οικονομικές οργανώσεις παραγωγών, τις γενικές εξαιρέσεις και 

τις εξαιρέσεις σε περιόδους κρίσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού· 
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη του Οκτωβρίου 2016 για τις γεωργικές 

διεπαγγελματικές οργανώσεις στην ΕΕ τονίζει τον σημαντικό ρόλο των διεπαγγελματικών 

οργανώσεων στη διάδοση οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών στους παράγοντες της 

αλυσίδας παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει ότι οι 

διεπαγγελματικές οργανώσεις επιτρέπουν καλύτερο επιμερισμό του κινδύνου και της 

κερδοφορίας· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 

περίοδο 2014-20201, η Επιτροπή αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του γεωργικού 

τομέα και της κοινωνικής δομής του, καθώς και τη σημασία των νέων προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και περιβαλλοντικά και κλιματικά 

προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πολιτική πρέπει, συνεπώς, να συμβάλει 

στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην 

προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στην αγροτική ανάπτυξη 

και στην κοινωνική ένταξη· 

1. φρονεί ότι η ιδιαίτερη φύση του τομέα της γεωργίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 

πολιτική ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ειδικό 

καθεστώς στον γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου περί 

ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην τελευταία μεταρρύθμιση της KΓΠ μέσω της 

εκχώρησης μιας σειράς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ· 

επισημαίνει ότι στόχος της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον 

γεωργικό πληθυσμό απέναντι στη συνεχή εμφάνιση οικονομικών και κλιματικών 

κινδύνων· υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού προασπίζει κυρίως τα συμφέροντα 

των καταναλωτών και λαμβάνει ανεπαρκώς υπόψη τα ειδικά συμφέροντα και τις 

δυσκολίες των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού 

πρέπει να θέτει την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων 

στο ίδιο επίπεδο με την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, 

διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης στην εσωτερική αγορά 

για να προωθηθούν οι επενδύσεις και η καινοτομία, για την απασχόληση, τη βιωσιμότητα 

των γεωργικών επιχειρήσεων και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στην 

ΕΕ, ενώ θα προάγει παράλληλα τη διαφάνεια για τους φορείς της αγοράς· 

2. εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή 

για τον καταναλωτή, αλλά ότι, αντίθετα, πρέπει να είναι μια λογική τιμή η οποία δίνει τη 

δυνατότητα για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

3. αναγνωρίζει την ασθενέστερη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και 

θεωρεί ότι οι κρίσεις στον γεωργικό τομέα μπορούν να επιδεινώσουν τη θέση των 

γεωργών· θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται για τους γεωργούς όλων των τομέων 

παραγωγής το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος συμφωνίας για τις τιμές· φρονεί ότι οι γεωργοί πρέπει να ενθαρρύνονται να 

συμμετέχουν πλήρως και να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες που παρέχουν οι οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεταιρισμών παραγωγών, των ενώσεών τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτά τα συλλογικά εργαλεία 

                                                 
1 Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 

δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, ΕΕ C 204/1 της 1.7.2014. 



 

PE610.575v02-00 6/11 AD\1140862EL.docx 

EL 

αυτοβοήθειας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδοτικότητας, μέσω της 

αποσαφήνισης και της απλούστευσης των κανόνων που ισχύουν στην περίπτωσή τους, 

προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς και η ανταγωνιστικότητά τους, 

διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· 

4. εκτιμά ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών 

τους – συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της παραγωγής και της 

διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και των όρων των συμβάσεων – είναι απαραίτητες για 

την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ και ότι θα 

πρέπει, ως εκ τούτου, να εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, όταν 

αυτές οι κοινές δραστηριότητες ασκούνται πράγματι, στοιχείο που θα συμβάλει στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών· επισημαίνει ότι οι παρεκκλίσεις βάσει 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) δεν έχουν αξιοποιηθεί 

πλήρως και ότι η έλλειψη σαφήνειας των εν λόγω παρεκκλίσεων, οι δυσχέρειες στην 

εφαρμογή τους και η ανομοιογενής εφαρμογή από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν 

παρέχουν στους γεωργούς και στις οργανώσεις τους επαρκή ασφάλεια δικαίου· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κανονισμός «Οmnibus» θα απλουστεύσει τους 

κανόνες για τη συλλογική οργάνωση των γεωργών και θα αποσαφηνίσει τον ρόλο και τις 

αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς 

τους ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 39 της 

ΣΛΕΕ· 

5. επικροτεί το γεγονός, λαμβανομένων υπόψη των θετικών επισκοπήσεων εφαρμογής2 και 

του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης των γαλακτοπαραγωγών 

στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ότι η δέσμη μέτρων του 2012 αναμένεται να 

επεκταθεί σε βάθος χρόνου στο πλαίσιο του κανονισμού «Omnibus»· ζητεί, ωστόσο, από 

την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση αντικτύπου για να αποφασίσει κατά πόσον θα πρέπει 

να υπάρξει επέκταση των διατάξεων περί συμβατικών διαπραγματεύσεων του τομέα του 

γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε άλλους γεωργικούς τομείς, δεδομένου 

ότι οι οργανώσεις γεωργών και παραγωγών θα έχουν περισσότερη ελευθερία να 

προγραμματίζουν την παραγωγή, δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δικαίωμα 

διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και των όρων των συμβάσεων για τον σαφή καθορισμό 

τιμών και όγκων· 

6. ζητεί τη θέσπιση ρητής και αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, που θα 

υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μπορούν οι 

γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους 

αναθέτει ο ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ, με σκοπό την προώθηση των στόχων του άρθρου 39 

της ΣΛΕΕ· 

7. προτείνει οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση μέτρων 

ρύθμισης της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή 

προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (άρθρο 150), χοιρομεριού προστατευόμενης 

ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (άρθρο 172) και οίνου 

(άρθρο 167), να επεκταθούν στα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας, προκειμένου να 

                                                 
2 Εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και 

την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» (COM(2016)724 final και 

COM(2014)354 final). 
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εξασφαλιστούν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής της προσφοράς στη ζήτηση· 

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο 

εφαρμογής των επιμέρους εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 

101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις συμφωνίες βιωσιμότητας που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, δεδομένου οι εν λόγω 

συμφωνίες μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου του 

ανταγωνισμού εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή στην προώθηση της 

προόδου ενώ παράλληλα ωφελούν τους καταναλωτές και την κοινωνία· πιστεύει ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερο περιθώριο στην πολιτική ανταγωνισμού για συλλογικές 

ρυθμίσεις οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, των 

ενώσεων και των διεπαγγελματικών οργανώσεων τους, που γίνονται για τον σκοπό της 

βιωσιμότητας (όπως πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν την 

καλή διαβίωση και/ή την υγεία των ζώων ή καταπολεμούν τη μικροβιακή αντοχή)· 

9. επικροτεί το γεγονός ότι ο κανονισμός «Omnibus» θεσπίζει διαδικασία βάσει της οποίας 

μια ομάδα γεωργών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή την έκδοση μη δεσμευτικής 

γνωμοδότησης προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον η συλλογική δράση είναι 

συμβατή με τη γενική εξαίρεση από τους κανόνες του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 

209 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)· καλεί, πάντως, την 

Επιτροπή, βάσει της σύστασης που πρότεινε η ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές, να 

διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης για τη γεωργία για να 

προσδιορίσει την εξαίρεση κατά τρόπο ώστε να ισχύει και να είναι εφικτή η μη εφαρμογή 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ – στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται· 

10. επισημαίνει ότι, σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών της αγοράς, όταν ο γεωργικός 

τομέας είναι σε κίνδυνο και όλοι οι πολίτες πλήττονται από πιθανές ζημίες στον βασικό 

επισιτιστικό εφοδιασμό, μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει 

στήριξη στους γεωργούς και πρόσθετες, χρονικά περιορισμένες και πλήρως 

αιτιολογημένες εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι, λόγω των αλλαγών που επήλθαν με τον κανονισμό «Οmnibus», θα 

είναι ευκολότερη η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρο 222 του ενιαίου κανονισμού 

ΚΟΑ, που επιτρέπει αυτές τις προσωρινές παρεκκλίσεις από το δίκαιο του ανταγωνισμού· 

11. θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται στις διεπαγγελματικές οργανώσεις «ευρείας βάσης», που 

συγκεντρώνουν παραγωγούς, μεταποιητές και διανομείς, η δυνατότητα να 

πραγματοποιούν συνεδριάσεις ούτως ώστε να συζητούν, μεταξύ άλλων, για μέτρα 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων με σκοπό την επιστροφή σε συνθήκες αγοράς 

κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της ΣΛΕΕ· 

12. επαναλαμβάνει την ανάγκη να αναπτυχθεί προοδευτικά το πλαίσιο ανταγωνισμού της 

ΚΓΠ και της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της γεωργίας, προκειμένου 

να συμπεριληφθεί κανονιστική δράση για την καταπολέμηση της ανισότητας στην 

ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να παρακολουθούνται οι εξελίξεις ως προς 

τη θέση των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και οι δείκτες αξιολόγησης της 

βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA) του Οργανισμού 

Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), συμπεριλαμβανομένων του δείκτη 

Δίκαιης Τιμολόγησης και Διαφανών Συμβάσεων (S.2.1.1) και του δείκτη Δικαιωμάτων 
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των Προμηθευτών (S.2.2.1)· 

13. ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ευρωπαϊκό μέσο παρακολούθησης των τιμών 

τροφίμων, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα 

μέσω καλύτερων και αναλυτικότερων δεδομένων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ανάγκη συμμετοχής των οργανώσεων γεωργών στον προσδιορισμό και στη συλλογή 

δεδομένων· 

14. επισημαίνει την παραδοχή, από πλευράς της Επιτροπής, ότι οι παραγωγοί γεωργικών 

προϊόντων αποτελούν το επίπεδο με τη μικρότερη συγκέντρωση στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων ενώ οι προμηθευτές εισροών και οι πελάτες τους είναι συχνά πολύ 

μεγαλύτεροι και πιο συγκεντρωμένοι, με αποτέλεσμα μια μη ισορροπημένη σχέση και 

αρνητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – από ορισμένες μεγάλες αλυσίδες διανομής, 

μεταποιητές και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης – που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μόνο μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται συνοχή με 

άλλες πολιτικές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι 

σημαίνει «δεσπόζουσα θέση» και κατάχρηση της θέσης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τον 

βαθμό συγκέντρωσης και τη διαπραγματευτική ισχύ των τομέων εισροών, μεταποίησης 

και λιανικής· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κανονισμός «Οmnibus» θα θεσπίσει ορισμένες 

διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα για γραπτές συμβάσεις και για τη διαπραγμάτευση 

συμβατικών όρων για τη βελτίωση του επιμερισμού της αξίας σε όλο το μήκος της 

αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών, στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 

στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ανταπόκρισης από τους αγρότες στα μηνύματα της 

αγοράς, στη βελτίωση της κοινοποίησης και της μετακύλισης των τιμών και στην 

ευχερέστερη προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή και 

τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να μεριμνούν για την ορθή ταξινόμηση και τιμολόγηση 

των εμπορευμάτων και για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση, μέσω δεσμευτικών 

δράσεων, των καταχρήσεων και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εις βάρος των 

γεωργών, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων· φρονεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα 

υφιστάμενα εθνικά συστήματα προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη πρακτική που 

πρέπει να εφαρμοστεί· 

15. αναγνωρίζει ότι, μέχρι στιγμής, το δίκαιο ανταγωνισμού δεν έχει εφαρμοστεί για την 

καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα τροφίμων σε ευρωπαϊκό ή 

εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι έχουν εφαρμοστεί ειδικοί εθνικοί κανόνες για τον σκοπό 

αυτό, οι οποίοι όμως δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματικοί για την 

καταπολέμηση του ενδημικού προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της 

ανισορροπίας ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να 

δημοσιεύσει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την εξαγγελθείσα νομοθετική πρόταση 

της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να θεσπίσει εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο 

για την καλύτερη προστασία των παραγωγών και των γεωργών από τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές και να διασφαλίσει την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς· 

16. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανησυχίες που γεννούν οι 

σωρευτικές επιπτώσεις του ραγδαίου συγκεντρωτισμού στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου σε εθνικό επίπεδο και οι συμμαχίες μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 
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σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τόσο στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων όσο και στους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές· 

εκτιμά ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για πιθανές στρατηγικές 

ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια για επενδύσεις και 

καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην 

ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μετά το Brexit, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και με τις παρεκκλίσεις της, καθώς και με 

άλλα πρότυπα, με στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· 

18. σημειώνει ότι το ατομικό όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα 

διπλασιάστηκε το 2013 (από 7 500 ευρώ σε 15 000 ευρώ), προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η έξαρση κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων· 

επισημαίνει ότι το εθνικό όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας προσαρμόστηκε τότε 

μόνον οριακά (από 0,75% στο 1% της αξίας της εθνικής γεωργικής παραγωγής), με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η δυνατότητα των κρατών να συνδράμουν τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί το 

εθνικό όριο για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στο 1,25 % της εθνικής γεωργικής 

παραγωγής, προκειμένου να αμβλυνθεί η δύσκολη οικονομική κατάσταση των γεωργών· 

σημειώνει ότι η θέσπιση συνεκτικών κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας θα 

πρέπει να χρησιμεύσει στη βελτίωση της θέσης των γεωργών, χωρίς να οδηγήσει σε 

επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής· 

19. τονίζει τη σημασία που έχει η χρηματοδότηση για την εξασφάλιση πρόσβασης σε 

ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας με στόχο τη διατήρηση της επαφής με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και την τόνωση του ανταγωνισμού, ιδίως στις αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές· 

20. τονίζει ότι το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς εμπορικούς 

εταίρους και μεγάλους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων που υπόκεινται σε διαφορετικά 

πρότυπα ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς κλάδους 

στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν 

ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς, οφειλόμενες σε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες 

χώρες, στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη, δεδομένης της 

εύθραυστης οικονομικής τους κατάστασης και του θεμελιώδους ρόλου τους στην 

κοινωνία μας. 
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