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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat in artikel 42 VWEU is bepaald dat de regels betreffende de mededinging 

slechts in zoverre op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten van 

toepassing zijn, als door het Parlement en de Raad met inachtneming van de in artikel 39 

VWEU vermelde doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt 

bepaald; 

B. overwegende dat in artikel 39, lid 1, VWEU is bepaald dat het GLB onder andere 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, de 

markten te stabiliseren en de voorziening veilig te stellen; 

C. overwegende dat in artikel 3 VEU het handhaven van de prijsstabiliteit in de interne markt 

als doelstelling is vastgesteld; 

D. overwegende dat de Europese wetgever, gezien de specifieke natuurlijke en structurele 

kenmerken van de landbouw (lange productiecycli, versnipperde productie, het aantal 

kleine bedrijven en de vaak geringe inkomens, weinig bestendigheid tegen schokken en 

marktveranderingen door prijsschommelingen, gebrek aan elasticiteit van de vraag, de 

bederfelijkheid van de goederen met onevenwichtigheden binnen de toeleveringsketen als 

gevolg en de zeer zwakke onderhandelingspositie van boeren in de 

voedselvoorzieningsketen tegenover grote leveranciers, verwerkende bedrijven en grote 

distributieketens in de detailhandel), vanaf 1962 altijd heeft verdedigd dat aan de 

landbouwsector een bijzonder statuut wordt toegekend met betrekking tot de toepassing 

van het mededingingsrecht, dat niet op dezelfde wijze op deze sector kan worden 

toegepast als op andere sectoren van economische bedrijvigheid, en overwegende dat die 

"uitzondering voor de landbouw" aan relevantie heeft gewonnen in het kader van een 

marktgeoriënteerd GLB en de toenemende mondialisering van de landbouwmarkten, en 

uit een oogpunt van samenhang met de afwijkingen goed uit de verf moet komen in de 

beleidsuitvoering en handhaving door de Commissie en de nationale 

mededingingsautoriteiten; 

E. overwegende dat een duidelijk en coherent regelgevingsklimaat in termen van aanpassing 

van het mededingingsbeleid aan de specifieke kenmerken van de landbouwsector 

overeenkomstig artikel 42 VWEU kan bijdragen tot de versterking van de positie van 

landbouwers in de voedselvoorzieningsketen door een te sterke concentratie van de 

economische en financiële macht in de handen van de exploitanten te voorkomen, de 

machtsverschillen binnen de keten aan te pakken, de marktefficiëntie te verhogen (lagere 

prijzen, kwalitatief betere producten en diensten), rechtszekerheid te creëren en te zorgen 

voor een gelijk speelveld op een goed functionerende interne markt; 

F. overwegende dat de Commissie als hoedster van de mededingingsregels van de EU, en de 

nationale mededingingsautoriteiten soepeler moeten omgaan met de toepassing van artikel 

101 VWEU op overeenkomsten, praktijken en onderling afgestemde gedragingen, 

waaronder de uitwisseling van belangrijke economische informatie, van 
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producentenorganisaties (PO's), verenigingen van producentenorganisaties (VPO's), 

landbouwcoöperaties en consortia van producenten, vooral met het oog op de in artikel 39 

VWEU verankerde fundamentele doelstelling om de voedselvoorziening tegen redelijke 

prijzen veilig te stellen, het inkomen van landbouwers te verbeteren en hun aandeel in de 

waardeketen te vergroten; 

G. overwegende dat een marktgeoriënteerd GLB in crisistijd aanvullende tijdelijke 

vrijstellingen van de mededingingsregels moet verlenen in verband met de economische 

risico's in de landbouwsector; 

H. overwegende dat klimaat- en gezondheidsgerelateerde risico's ernstige 

onevenwichtigheden op de markt kunnen teweegbrengen en de positie van primaire 

producenten verder kunnen verzwakken; overwegende dat het daarom wellicht nodig is 

om de mededingingsregels te herzien voor situaties waarin de essentiële 

voedselvoorziening gevaar loopt; 

I. overwegende dat de prejudiciële vraag die aan het Europees Hof van Justitie is voorgelegd 

in zaak C-671/15 (de "witlofzaak") aantoont dat de producenten, PO's en VPO's behoefte 

hebben aan rechtszekerheid tijdens de uitvoering van hun opdrachten, vooral in een sector 

die gekenmerkt is door een sterk versnipperde aanbodzijde die tegenover een 

geconcentreerde vraagzijde staat, en die het moeilijk heeft om het aanbod te beheersen en 

de vraag te voorspellen; overwegende dat de uitspraak van het Hof van Justitie over de 

toepassing van de mededingingsregels op producenten en producentenorganisaties van 

groot belang is voor de duidelijkheid en de voorspelbaarheid; 

J. overwegende dat de taskforce landbouwmarkten in november 2016 een reeks voorstellen 

en aanbevelingen heeft gedaan om de positie van de landbouwers in de 

voedselvoorzieningsketen te versterken, de contractuele instrumenten waarover 

landbouwers beschikken te herzien, oneerlijke praktijken te bestrijden en de voor de 

landbouwsector geldende afwijkingen van het mededingingsrecht te verduidelijken; 

overwegende dat die aanbevelingen, waar van toepassing, in aanmerking moeten worden 

genomen omdat de EU-instellingen en de belanghebbenden in de toeleveringsketen er 

positief over waren, en dat er passende maatregelen moeten worden genomen ter 

verbetering van de positie van de landbouwers, PO's, VPO's en andere 

samenwerkingsverbanden van producenten in de landbouwsector en de 

voedselvoorzieningsketen. 

K. overwegende dat de landbouwcomponent in de verordening tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (2016/0282B) 

(Omnibus) een belangrijke stap voor het GLB betekent, gezien de ambitieuze voorstellen 

van het Parlement, die tot belangrijke verbeteringen in het mededingingsrecht kunnen 

leiden, met name door oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan en duidelijkheid te 

verschaffen over de mededingingsregels en de voorschriften inzake 

producentenorganisaties van economische aard en over de afwijkingen van het 

mededingingsrecht in algemene zin en in crisistijd; 

L. overwegende dat uit de studie over interbrancheverenigingen in de Europese landbouw 

van oktober 2016 naar voren komt dat deze verenigingen een belangrijke rol vervullen bij 

de overdracht van economische en technische informatie aan de belanghebbenden in de 

productieketen; overwegende dat dit verslag aantoont dat de interbrancheverenigingen een 
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betere verdeling van risico's en rendement mogelijk maken; 

M. overwegende dat de Commissie in haar richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en 

de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-20201 het bijzondere karakter van de 

landbouwsector en van zijn maatschappelijke structuur erkent, evenals de omvang van de 

nieuwe uitdagingen die de landbouwsector moet aangaan, zoals de voedselzekerheid, het 

milieu en de klimaatverandering; overwegende dat dit beleid bijgevolg moet bijdragen tot 

de versterking van de economische leefbaarheid van landbouwbedrijven en de organisatie 

van de voedselvoorzieningsketen, de plattelandsontwikkeling en de sociale insluiting moet 

stimuleren; 

1. is van mening dat in het mededingingsbeleid rekening moet worden gehouden met het 

specifieke karakter van de landbouwsector; wijst erop dat artikel 42 VWEU de landbouw 

in mededingingsrechtelijke zin een speciaal statuut verleent, en dat dit tijdens de meest 

recente hervorming van het GLB is bevestigd doordat een reeks afwijkingen en 

vrijstellingen van de bepalingen van artikel 101 VWEU werd toegestaan; merkt op dat het 

GLB ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren in 

een situatie van voortdurende economische en klimaatgerelateerde risico's; herinnert eraan 

dat het mededingingsbeleid voornamelijk de belangen van de consument behartigt en 

onvoldoende rekening houdt met de specifieke belangen en moeilijkheden van de 

landbouwproducenten; benadrukt dat in het mededingingsrecht de belangen van de 

landbouwproducenten en de consumenten op dezelfde wijze behartigd moeten worden, 

door billijke voorwaarden voor concurrentie en toegang tot de interne markt te garanderen 

om de investeringen en de innovatie te stimuleren, ten behoeve van de werkgelegenheid, 

de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven en een evenwichtige ontwikkeling van de 

plattelandsgebieden in de EU, met gelijktijdige bevordering van de transparantie voor de 

marktdeelnemers; 

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

laagst mogelijke prijs voor de consument, maar een redelijke prijs moet zijn die een 

correcte beloning voor elke schakel in de voedselvoorzieningsketen mogelijk maakt; 

3. beseft dat de boeren in de voedselvoorzieningsketen in een zwakkere positie verkeren, en 

is van mening dat die positie als gevolg van de crises in de landbouwsector nog kan 

verslechteren; is van mening dat voor de landbouwers in alle productiesectoren het recht 

op collectieve onderhandelingen moet worden gewaarborgd, met inbegrip van het recht 

om prijzen overeen te komen,; is van mening dat de landbouwers moeten worden 

gestimuleerd om zich te engageren en moeten worden uitgerust met de middelen om 

gebruik te kunnen maken van het potentieel van producentenorganisaties, inclusief 

coöperaties, verenigingen en interbrancheorganisaties; dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan dergelijke collectieve zelfhulpinstrumenten aan te moedigen om meer 

vaardigheden te verwerven en efficiëntiewinst te boeken, door de regels die daarvoor 

gelden te verduidelijken en te vereenvoudigen om hun onderhandelingscapaciteit te 

versterken en hun concurrentievermogen te vergroten, met inachtneming van de 

beginselen die zijn vastgesteld in artikel 39 VWEU; 

4. is van mening dat de collectieve activiteiten van de producentenorganisaties en hun 

                                                 
1  Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden 2014-2020, PB C 204 van 1.7.2014, blz. 1. 
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verenigingen (met inbegrip van productieplanning en onderhandelingen over de verkoop 

en contractbepalingen) noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de GLB-

doelstellingen, zoals omschreven in artikel 39 VWEU, en daarom moeten worden 

vrijgesteld van de toepassing van artikel 101 VWEU, wanneer die gezamenlijke 

activiteiten oprecht worden uitgevoerd en er zo toe bijdragen dat de boeren beter kunnen 

concurreren; merkt op dat van de afwijkingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 

1308/2013 (gemeenschappelijke marktordening) niet ten volle is geprofiteerd en dat het 

gebrek aan duidelijkheid over die afwijkingen, de problemen bij de tenuitvoerlegging en 

het gebrek aan eenvormige toepassing door de nationale mededingingsautoriteiten de 

landbouwers en hun organisaties onvoldoende rechtszekerheid bieden; juicht het toe dat 

de omnibusverordening zal zorgen voor een vereenvoudiging van de regels die gelden 

voor de collectieve organisatie van landbouwers, en voor duidelijkheid omtrent de rol en 

de bevoegdheden van producentenorganisaties met economische activiteiten tegen de 

achtergrond van het mededingingsrecht, zodat hun onderhandelingspositie wordt 

versterkt, terwijl de in artikel 39 VWEU verankerde beginselen worden gewaarborgd; 

5. is verheugd dat het "zuivelpakket" van 2012 in het kader van de omnibusverordening zal 

worden verlengd, gezien de positieve uitvoeringsverslagen2 en de bijdrage die dit pakket 

levert tot de versterking van de positie van de melkveehouders in de 

voedselvoorzieningsketen; vraagt de Commissie evenwel om een effectbeoordeling te 

verrichten om vast te stellen of de bepalingen over contractuele onderhandelingen in de 

melk- en zuivelsector ook naar andere landbouwsectoren moeten worden uitgebreid, 

omdat de boeren en producentenorganisaties hun productie in grotere vrijheid zouden 

kunnen plannen en het recht zouden krijgen collectieve onderhandelingen te voeren en te 

onderhandelen over de verkoop en de voorwaarden van overeenkomsten waarin de prijzen 

en hoeveelheden duidelijk worden vastgesteld; 

6. vraagt om de invoering van een uitdrukkelijke en automatische afwijking van artikel 101 

VWEU, omkaderd door het noodzakelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel, zodat 

interbrancheorganisaties in de landbouwsector de taken die hun in de GMO-verordening 

worden toegewezen tot een goed einde kunnen brengen, om daarmee bij te dragen aan de 

doelstellingen van artikel 39 VWEU; 

7. stelt voor dat de mogelijkheid die Verordening (EU) nr. 1308/2013 biedt om voorschriften 

vast te stellen tot regulering van het aanbod van kaas met een beschermde 

oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (artikel 150), van ham 

met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding 

(artikel 172) en van wijn (artikel 167), wordt uitgebreid naar producten met een keurmerk, 

zodat het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd; 

8. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de reikwijdte van individuele vrijstellingen 

van de mededingingsregels uit hoofde van artikel 101, lid 3, VWEU te verduidelijken, met 

name ten aanzien van duurzaamheidsovereenkomsten die in de voedselvoorzieningsketen 

worden aangegaan, aangezien deze kunnen worden vrijgesteld van het mededingingsrecht 

als zij bijdragen tot de verbetering van de productie of de bevordering van innovatie en ten 

goede komen aan de consument en de samenleving. is van mening dat de Commissie dient 

na te gaan onder welke omstandigheden er in het mededingingsbeleid meer ruimte kan 

                                                 
2 Verslagen over de ontwikkeling van de situatie op de zuivelmarkt en werking van de bepalingen van het 

"zuivelpakket" (COM(2016) 724 final en COM(2014) 354 final). 
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worden gecreëerd voor collectieve regelingen van producentenorganisaties, inclusief 

coöperaties, hun verenigingen en interbrancheorganisaties, die in de hele 

voedselvoorzieningsketen worden opgesteld met het oog op duurzaamheid (zoals 

initiatieven ten gunste van de biodiversiteit, ter verbetering van het welzijn en/of de 

gezondheid van dieren of ter bestrijding van antimicrobiële resistentie); 

9. is ingenomen met het feit dat in de omnibusverordening een procedure wordt vastgesteld 

aan de hand waarvan een groep landbouwers de Commissie om een niet-bindend advies 

kan verzoeken over de conformiteit van een collectief initiatief met de algemene 

uitzondering op de mededingingsregels in artikel 209 van Verordening (EU) nr. 

1308/2013 (gemeenschappelijke marktordening); verzoekt de Commissie niettemin, in het 

licht van de aanbeveling van de taskforce landbouwmarkten, de reikwijdte van de 

algemene afwijking voor de landbouw te verduidelijken teneinde de uitzondering zodanig 

te specificeren dat het niet toepassen van artikel 101 VWEU - waar in niet-toepassing 

wordt voorzien - afdwingbaar en werkbaar is; 

10. wijst erop dat in een periode van ernstige marktverstoring, waarin de landbouwsector 

gevaar loopt en alle burgers te maken hebben met mogelijke problemen bij de aanvoer van 

essentiële levensmiddelen, een marktgericht GLB de boeren steun moet bieden en 

aanvullende, tijdelijke en volledig gerechtvaardigde vrijstellingen van de 

mededingingsregels moet toestaan; juicht het toe dat het dankzij de wijzigingen in het 

kader van de omnibusverordening gemakkelijker wordt artikel 222 van de GMO-

verordening in werking te stellen, dat dergelijke tijdelijke afwijkingen van het 

mededingingsrecht toestaat; 

11. is van mening dat "lange" interbrancheorganisaties, die zowel producenten, verwerkers als 

distributeurs verenigen, vergaderingen moeten kunnen organiseren om te overleggen over 

preventieve maatregelen en crisisbeheer met het oog op een terugkeer naar 

marktomstandigheden die het mogelijk maken de doelstellingen van artikel 39 VWEU te 

verwezenlijken; 

12. wijst opnieuw op de noodzaak om het GLB en het EU-mededingingskader geleidelijk 

verder te ontwikkelen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de landbouw, 

en regelgeving in te voeren om de ongelijkheid in de Europese voedselvoorzieningsketen 

tegen te gaan en de veranderingen in de positie van de primaire producenten en in de 

SAFA-indicatoren (duurzaamheidsbeoordeling van voedsel- en landbouwsystemen) van 

de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) te volgen, 

waaronder indicatoren die betrekking hebben op eerlijke prijzen en transparante 

contracten (S.2.1.1) en op de rechten van leveranciers (S.2.2.1); 

13. vraagt om een verdere ontwikkeling van het Europees instrument voor de bewaking van 

de voedselprijzen om de signalering van crises in de agrolevensmiddelenindustrie te 

verbeteren aan de hand van betere en verder uitgesplitste gegevens; wijst in dit verband op 

de noodzaak om de boerenorganisaties te betrekken bij het definiëren en verzamelen van 

gegevens; 

14. wijst erop dat de Commissie erkent dat de landbouwproducenten de minst 

geconcentreerde schakel in de voedselvoorzieningsketen vormen, terwijl hun leveranciers 

en afnemers vaak veel groter en sterker geconcentreerd zijn, hetgeen resulteert in een 

onevenwichtige relatie en negatieve en oneerlijke praktijken - van de kant van sommige 
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grote distributieketens, verwerkers en detailhandelaren - waarvoor het mededingingsbeleid 

alleen geen oplossing biedt, zodat coherentie met andere beleidsterreinen nodig is; 

verzoekt de Commissie daarom het begrip "dominante positie" en het misbruik van een 

dergelijke positie duidelijker te definiëren, rekening houdend met de mate van 

concentratie en de onderhandelingsmacht van de toeleverende, de verwerkende en de 

detailhandelssector; merkt voorts op dat de omnibusverordening enige bepalingen zal 

bevatten over het recht op schriftelijke contracten en op onderhandelingen over 

contractvoorwaarden met het oog op een betere waardeverdeling in de voorzieningsketen, 

om bij te dragen tot een ontspanning in de betrekkingen tussen de marktdeelnemers, 

oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, de boeren alerter op marktsignalen te laten 

reageren, de rapportage en de overdracht van prijzen te verbeteren en het aanbod beter op 

de vraag af te stemmen; verzoekt voorts de Commissie en de nationale 

mededingingsautoriteiten erop toe te zien dat producten behoorlijk worden geclassificeerd 

eb geprijsd, en dat misbruik en oneerlijke handelspraktijken waarvan de landbouwers het 

slachtoffer zijn, worden onderzocht, met bindende maatregelen worden aangepakt en 

worden bestraft; is van mening dat de bestaande nationale regelingen moeten worden 

bekeken om te bepalen welke praktijk het beste kan worden gevolgd; 

15. erkent dat het mededingingsrecht tot dusverre niet is toegepast om op Europees of 

nationaal niveau oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen tegen te gaan; merkt op 

dat er in dit verband specifieke nationale voorschriften zijn ingevoerd, maar dat deze niet 

volledig doeltreffend zijn gebleken bij het aanpakken van het endemische probleem van 

oneerlijke handelspraktijken en machtsverschillen in de voedselvoorzieningsketen; 

verzoekt de Commissie om het aangekondigde EU-wetgevingsvoorstel inzake oneerlijke 

handelspraktijken onverwijld bekend te maken en goed te keuren, te voorzien in een 

geharmoniseerd rechtskader dat de producenten en landbouwers beter beschermt tegen 

oneerlijke handelspraktijken, en te zorgen voor verdere consolidatie van de interne markt; 

16. wijst erop dat het Parlement de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten reeds 

verzocht heeft op effectieve wijze te reageren op de bezorgdheid die geuit wordt over het 

gecumuleerde effect dat, enerzijds, de snelle concentratie van de distributie op nationaal 

niveau en, anderzijds, de ontwikkeling van Europese en internationale allianties van grote 

distributeurs, hebben op zowel de hoger gelegen schakels in de voedselvoorzieningsketen 

als op de detailhandel en de consumenten; is van mening dat deze structurele ontwikkeling 

bezorgdheid wekt over mogelijke strategische verbindingen, verminderde mededinging en 

minder ruimte voor investeringen in innovatie in de voedselvoorzieningsketen; 

17. verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen om prioriteit toe te kennen aan de versterking 

van de interne markt na de brexit, door volledige naleving van de EU-

mededingingswetgeving en de uitzonderingen erop, evenals van andere normen te 

waarborgen om zo rechtszekerheid en een gelijk speelveld tussen de lidstaten te 

garanderen; 

18. herinnert eraan dat het individuele plafond voor de de-minimissteun in de landbouwsector 

in 2013 verdubbeld is (van 7 500 EUR tot 15 000 EUR), om het hoofd te kunnen bieden 

aan het snel toenemende aantal economische, klimaatgerelateerde of gezondheidscrises; 

merkt op dat het nationale plafond voor de de-minimissteun op dat moment slechts licht is 

aangepast (van 0,75 % naar 1 % van de waarde van de nationale landbouwproductie), 

waardoor de lidstaten minder ruimte hadden om steun te verlenen aan landbouwbedrijven 
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in moeilijkheden; vraagt bijgevolg dat het nationale plafond voor de de-minimissteun 

wordt opgetrokken tot 1,25 % van de nationale landbouwproductie, om iets te kunnen 

doen aan de moeilijke economische situatie van de landbouwers; merkt op dat er 

samenhangende regels voor de de-minimissteun moeten komen om de positie van 

landbouwers te verbeteren, zonder dat het landbouwbeleid wordt gerenationaliseerd; 

19. beklemtoont het belang van financiële middelen waarmee de toegang tot snelle 

breedbandnetwerken mogelijk wordt gemaakt, zodat vooral op het platteland en in 

afgelegen gebieden de technologische vooruitgang kan worden bijgebeend en er voor 

meer concurrentie kan worden gezorgd; 

20. onderstreept dat de openstelling van de EU-markt voor zeer concurrerende 

handelspartners en grote exporteurs van landbouwproducten voor wie uiteenlopende 

normen gelden, een risico kan vormen voor de meest gevoelige landbouwsectoren in de 

EU; verzoekt de Commissie ten volle rekening te houden met het effect dat eventuele 

marktverstoringen als gevolg van handelsovereenkomsten met derde landen kunnen 

hebben op de landbouwproducenten in Europa, gezien hun kwetsbare financiële situatie 

en hun belangrijke rol in onze samenleving. 
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