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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: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για τον 

δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού εφαρμόζονται στην παραγωγή 

και στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών και 

της σημασίας του γεωργικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2016 η 

Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων  (ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές ή 

AMTF) με σκοπό τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στη διατροφική αλυσίδα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική της έκθεση του Νοεμβρίου 2016, η AMTF 

διατύπωσε προτάσεις, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο ενίσχυσης της διαφάνειας στην 

αγορά, βελτίωσης των συμβατικών σχέσεων εντός της αλυσίδας και ανάπτυξης νομικών 

δυνατοτήτων για την οργάνωση της συλλογικής δράσης των αγροτών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, με δεδομένες τις φυσικές και διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της γεωργικής 

δραστηριότητας, ο ευρωπαίος νομοθέτης, από το 1962, πάντα υπερασπιζόταν την 

εκχώρηση ειδικού καθεστώτος στον γεωργικό τομέα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του 

δικαίου του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι το δίκαιο αυτό δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί 

σε αυτόν τον οικονομικό κλάδο με τον τρόπο που εφαρμόζεται στους υπόλοιπους 

κλάδους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη νομολογία της ΕΕ η κοινή 

γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) υπερέχει του δικαίου του ανταγωνισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ θέτει ως στόχο της ΚΓΠ την εξασφάλιση 

δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό και στα άτομα που κατοικούν στις 

αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των  

εργαζομένων στη γεωργία, τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση του 

εφοδιασμού· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην 

προώθηση ενός ευφυούς, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα 

διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια,  στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και 

της δράσης για το κλίμα και στη στήριξη των στόχων της Ένωσης για το περιβάλλον και 

το κλίμα, και στην ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, η γενική αναθεώρηση 

«Omnibus» και οι προτάσεις της Επιτροπής το 2018 στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης 

των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί στόχοι της οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας της αγοράς, στην αύξηση των γεωργικών 

εισοδημάτων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί καίριο 

βήμα για την επαναφορά της ισορροπίας δυνάμεων στην αλυσίδα και την προώθηση της 

διαφάνειας στη σχέση αγοραστή-προμηθευτή και για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης και 

ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των αγροτών, των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται συνεχής ανοδική τάση των 

τιμών των γεωργικών εισροών1, ενώ οι τιμές παραγωγού που λαμβάνουν οι αγρότες για 

τα προϊόντα τους παραμένουν στάσιμες· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας ΚΓΠ που είναι προσανατολισμένη προς την 

αγορά και μιας αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης των γεωργικών αγορών, η «γεωργική 

εξαίρεση» έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, και θα πρέπει να συνεχίσει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και κατά τον έλεγχο 

της συμμόρφωσης με αυτές  από την Επιτροπή και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική συνιστώσα του κανονισμού για τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ο 

λεγόμενος κανονισμός «Omnibus») είναι φορέας σημαντικής προόδου για την ΚΓΠ 

καθώς ορίζεται μια ρητή παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ για 

τις οργανώσεις παραγωγών·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα έκδοσης προδικαστικής απόφασης που κατατέθηκε 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Président de l’Autorité 

de la concurrence κατά Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) και 

άλλων αποδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους 

παραγωγούς, τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών κατά 

την άσκηση των δραστηριοτήτων τους2, και μάλιστα σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερα κατακερματισμένη προσφορά, συγκεντρωμένη ζήτηση, καθώς και 

δυσχέρειες στη διαχείριση της προσφοράς και στην πρόβλεψη της ζήτησης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού στους παραγωγούς και στις οργανώσεις παραγωγών έχει καίρια σημασία 

όσον αφορά την αποσαφήνιση των σιωπηρών παρεκκλίσεων που συνδέονται με την 

αποστολή των οργανώσεων παραγωγών· 

1. επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ δεν επιτυγχάνει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα διότι, ενώ εφαρμόζεται με στόχο την προάσπιση του θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα συμφέροντα των καταναλωτών, η πραγματικότητα είναι ότι, λόγω των 

ανισοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων 

αντιμετωπίζουν πίεση σε απαράδεκτο βαθμό· θεωρεί ότι τα συμφέροντα των 

καταναλωτών και των παραγωγών γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να τυγχάνουν 

                                                 
1
 Στοιχεία της Eurostat για τους δείκτες τιμών των γεωργικών προϊόντων (apri_pi)· βλέπε επίσης την 

αιτιολογική σκέψη Β του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με 

την αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: δομή και συνέπειες (ΕΕ C 227 E/3 της 6.8.2013). 
2
 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2017, στην υπόθεση C-671/15, Président de l’Autorité de la 

concurrence κατά Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) και άλλων, ECLI:EU:C:2017:860. 
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ισότιμης προστασίας· 

2. είναι της άποψης ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών δραστηριοτήτων 

καθιστούν τις συλλογικές οργανώσεις απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης των 

παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα τροφίμων και για την επίτευξη των 

στόχων της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ, και ότι οι συλλογικές 

δραστηριότητες που διεξάγονται από οργανώσεις παραγωγών και από τις ενώσεις τους - 

συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της παραγωγής, της διαπραγμάτευσης των 

πωλήσεων και των συμβατικών ρυθμίσεων - πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται 

συμβατές με το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι η συνένωση αγροτών στις 

οργανώσεις παραγωγών ενισχύει τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού· 

3. θεωρεί ότι το μοντέλο της διεπαγγελματικής οργάνωσης είναι μια επιτυχημένη μορφή 

κλαδικής διαχείρισης, δεδομένου ότι αυτό παρέχει μια δομή - και οργανώνει τις μεταξύ 

τους συναλλαγές - για όλους τους παράγοντες του κλάδου, που εκπροσωπούνται με 

δίκαιο τρόπο στη δομή του, καθιστώντας δυνατή τη μετάδοση οικονομικών και τεχνικών 

πληροφοριών, την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς και την καλύτερη κατανομή των 

κινδύνων και των οφελών· θεωρεί ότι διαφορετικά, κατάλληλα δομημένα μοντέλα 

συνεργασίας, όπως το παρόν, θα πρέπει να διευκολύνονται από την ΚΓΠ για να 

καθίσταται ευχερέστερη η δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· 

4. θεωρεί ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι 

αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, 

ώστε η διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών να μπορεί να εξισορροπηθεί με τη 

διαπραγματευτική δύναμη των πωλητών λιανικής στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση της ΕΕ για τη δημιουργία και τη 

λειτουργία αυτών των οργανώσεων· 

5. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρμογή συλλογικών μέσων διαχείρισης της 

αγοράς σε περίπτωση κρίσης μέσω εργαλείων που δεν απαιτούν δημόσια κονδύλια, όπως 

οι αποσύρσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω συμφωνιών μεταξύ φορέων της 

αλυσίδας τροφίμων· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τις 

ίδιες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις· 

6. θεωρεί ότι η είσοδος στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν 

πληρούν τα ίδια κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δημιουργεί αθέμιτο 

ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους παραγωγούς· ζητεί, ως εκ τούτου, την προστασία των 

ευάλωτων τομέων και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών της αμοιβαιότητας και της 

συμμόρφωσης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα τόσο στις μελλοντικές όσο και στις 

τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις· ζητεί να εντάξει η Επιτροπή αυτή την πτυχή στις 

διαπραγματεύσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· 

7. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από 

τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί 

από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός,  να προωθήσει 

ισοδύναμα μέτρα και ελέγχους μεταξύ τρίτων χωρών και της ΕΕ στον τομέα  των 

προτύπων για το περιβάλλον και για την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει ότι τα 

υψηλότερα πρότυπα της περιβαλλοντικής ευημερίας και της καλής μεταχείρισης των 

ζώων μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο κόστος, εξ ου και η υποβάθμιση των προτύπων 
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μπορεί να οδηγήσει σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά· συστήνει να διερευνήσει η 

Επιτροπή τρόπους διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού με 

στόχο την πρόληψη ντάμπινγκ αυτού του είδους στην ενιαία αγορά και λόγω εισαγωγών 

στην ενιαία αγορά· 

8. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις στρεβλώσεις της αγοράς που απορρέουν από 

εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες και επηρεάζουν τους παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επισφαλή οικονομική τους κατάσταση 

και τον θεμελιώδη ρόλο τους στην κοινωνία μας, δεδομένου ότι οι γεωργικές αγορές 

χαρακτηρίζονται από αυξημένη αστάθεια των γεωργικών τιμών, γεγονός που επιδεινώνει 

την δεινή θέση των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων· 

9. επισημαίνει ότι οι κλιματικές καταστροφές, θύματα των οποίων είναι οι αγρότες, 

επηρεάζουν την αγορά και αποδυναμώνουν τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων· υπενθυμίζει ότι οι κανόνες αντιντάμπινγκ της ΕΕ3 που 

εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στον γεωργικό τομέα θεωρούν ότι το περιβαλλοντικό 

ντάμπινγκ δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα 

των ευρωπαίων πολιτών που απαιτούν μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον 

κοινωνία· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς και τα οφέλη για την κοινωνία ως σύνολο, να παραχωρήσει εξαιρέσεις 

από τους κανόνες του ανταγωνισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, σε οριζόντιο 

και κάθετο επίπεδο, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα· 

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

τιμή για τον καταναλωτή, αλλά μια τιμή λογική που θα αφήνει περιθώριο για δίκαιη 

αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι οι καταναλωτές 

έχουν και άλλα συμφέροντα, εκτός από τις χαμηλές τιμές, όπως η καλή μεταχείριση των 

ζώων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της υπαίθρου, οι πρωτοβουλίες για τη 

μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, κ.λπ.· 

ενθαρρύνει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη το αίτημα 

των καταναλωτών για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, η οποία απαιτεί να λαμβάνεται 

περισσότερο υπόψη η αξία των «δημόσιων αγαθών» στην τιμολόγηση των τροφίμων· 

ζητεί, εν προκειμένω, από την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ να στοχεύει πέρα από τον 

ελάχιστο κοινό παρονομαστή των «φθηνών τροφίμων»· θεωρεί ότι το κόστος παραγωγής 

πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη όταν συμφωνούνται οι τιμές στις συμβάσεις μεταξύ 

εμπόρων λιανικής πώλησης/μεταποιητών και παραγωγών με σκοπό να εξασφαλιστούν 

τιμές που θα καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος· 

11. προτείνει εκ νέου οι διατάξεις που περιέχει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 («Ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ») για τη θέσπιση μέτρων ρύθμισης της προσφοράς τυριού 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής 

ένδειξης (ΠΓΕ) (άρθρο 150), χοιρομεριού ΠΟΠ ή ΠΓΕ (άρθρο 172) και οίνου (άρθρο 

167), να επεκταθούν σε άλλα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση· 

12. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθούν περιοριστικές ερμηνείες, η έννοια της 

«σχετικής αγοράς» στην ανάλυση της Επιτροπής πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να 

                                                 
3
 COM(2013)0192. 
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θεωρηθεί ότι καλύπτει όλη την κλίμακα του οικείου κλάδου· 

13. τονίζει ότι η πρόταση για επιβολή ανώτατου ορίου στις άμεσες πληρωμές μπορεί να 

επηρεάσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

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

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

γνωμοδότησης σχετικά με τη συμβατότητα μιας συλλογικής δράσης με τη γενική 

παρέκκλιση από τους κανόνες του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 209 του ενιαίου 

κανονισμού ΚΟΑ· καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της σύστασης της ομάδας εργασίας 

για τις γεωργικές αγορές, να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης 

για τη γεωργία και την επικάλυψή της με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται δυνάμει των 

άρθρων 149 και 152, και να συγκεκριμενοποιήσει έτσι περισσότερο τις εξαιρέσεις, ώστε 

να είναι εφαρμοστέα και εφικτή η τυχόν αναγκαία αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 

101 της ΣΛΕΕ˙ 

15. σημειώνει ότι το ατομικό όριο των ενισχύσεων de minimis στον γεωργικό τομέα 

διπλασιάστηκε το 2013 (από 7.500 EUR σε 15.000 EUR), προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

η έξαρση των κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων· επισημαίνει ότι, 

ταυτόχρονα, το εθνικό όριο των ενισχύσεων de minimis προσαρμόστηκε μόνον οριακά 

(από 0,75 % στο 1 % της αξίας της εθνικής γεωργικής παραγωγής), με αποτέλεσμα να 

μειωθεί το περιθώριο ευελιξίας των κρατών να συνδράμουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· υποστηρίζει συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής να 

δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, στο πλαίσιο των κανόνων 

de minimis στον γεωργικό τομέα· 

16. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να παρασχεθεί στα κράτη μέλη περισσότερη 

ευελιξία, μέσω της χαλάρωσης των κανόνων περί κρατικών γεωργικών ενισχύσεων, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να προβούν σε εθελοντικές προληπτικές 

αποταμιεύσεις για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αύξηση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα και την υγεία, καθώς και την οικονομία· 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις που επέφερε ο κανονισμός «Οmnibus», 

προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 222 του κανονισμού 

ΚΟΑ, που επιτρέπει προσωρινή παρέκκλιση από το δίκαιο του ανταγωνισμού· καλεί, 

ωστόσο, την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εφαρμογή των άρθρων 219 και 222 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τη λήψη μέτρων σε περίπτωση 

διαταραχών και μεγάλης αστάθειας στην αγορά, δεδομένου ότι η νομική αβεβαιότητα που 

υφίσταται σήμερα σε σχέση με τα δύο αυτά άρθρα έχει ως αποτέλεσμα να μην 

εφαρμόζονται από κανέναν λόγω φόβου για πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες που 

καθορίζονται από τις αρχές ανταγωνισμού στα κράτη μέλη· 

18. τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες οι αγορές γνωρίζουν σοβαρή 

αστάθεια, όταν και ο γεωργικός κλάδος απειλείται και όλοι οι πολίτες επηρεάζονται από 

τις ενδεχόμενες ζημιές στον βασικό επισιτιστικό εφοδιασμό, μια ΚΓΠ η οποία 

προσανατολίζεται προς την αγορά πρέπει να στηρίξει τους αγρότες και να χορηγήσει 

πρόσθετες, χρονικά περιορισμένες και πλήρως δικαιολογημένες εξαιρέσεις από τους 

κανόνες ανταγωνισμού για συμφωνίες και αποφάσεις μεταξύ γεωργών, οργανώσεων 

παραγωγών, των ενώσεών τους και αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων· 

κρίνει ακόμη απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στο πλαίσιο του άρθρου 164 του 
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κανονισμού ΚΟΑ να επεκταθούν οι ρυθμίσεις συμφωνιών ή αποφάσεων που έχει ληφθεί 

από αναγνωρισμένες γεωργικές οργανώσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 222 του 

κανονισμού ΚΟΑ. 

19. υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη αναδιάρθρωση, η 

οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη συγκεντρωτικά οργανωμένους 

τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και των 

γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού 

εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό και μετά την εξαγορά 

της Monsanto από τον όμιλο Bayer, που από κοινού ελέγχουν περίπου το 24 % της 

παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων και το 29 % της παγκόσμιας αγοράς σπόρων, ότι τα 

συμφέροντα των γεωργών και των πολιτών της ΕΕ καθώς και το περιβάλλον της ΕΕ 

προστατεύονται, με ολοκληρωμένη και ολιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων, σε επίπεδο 

γεωργικής εκμετάλλευσης, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών προμηθευτών 

γεωργικών εισροών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα 

καλύτερης ποιότητας, με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε ανταγωνιστικές 

τιμές· επισημαίνει ότι τέτοιες συγχωνεύσεις και εξαγορές θα μπορούσαν δυνητικά να 

βλάψουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της πρόσβασης των γεωργών σε βασικά προϊόντα· 

θεωρεί ότι τα πρότυπα της εμπορίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό σπόρων και φυτών 

για χρήση ήσσονος σημασίας θα πρέπει να χαλαρώσουν και να γίνουν πιο ευέλικτα. 
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