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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 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
tildeler sektoren en særlig status for så vidt angår konkurrencelovgivningen;

1. glæder sig over undersøgelsen af producentorganisationer og deres aktiviteter inden for 
olivenolie-, oksekøds- og markafgrødesektoren, som bekræfter betydningen af, at disse 
organisationer og deres sammenslutninger styrker de primære producenters position i 
fødevarekæden;

2. finder det nødvendigt at præcisere bestemmelserne vedrørende producentorganisationer 
og brancheorganisationer i forordning (EU) nr. 1308/20131, navnlig 
konkurrencepolitikken, og at konsolidere de fremskridt, der gøres ved forordning (EU) 
nr. 2017/23932 ("omnibusforordningen"), suppleret af Den Europæiske Unions 
Domstols dom af 14. november 2017 ("Endives-sagen")3, og dermed give større 
retssikkerhed og forbedre landbrugernes stilling i fødevarekæden;

3. glæder sig over vedtagelsen af direktivet om urimelig handelspraksis4 i landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge 
gennemførelsen heraf;

4. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en tilbundsgående analyse af omfanget og 
virkningen af indkøbsalliancer for den økonomiske funktion af landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden;

5. mener, at den offentlige efterspørgsel efter mere bæredygtige fødevaresystemer skal 
imødegås, og opfordrer Kommissionen til at præcisere betingelserne for, at bæredygtige 
aftaler kan fritages fra konkurrencelovgivningen, navnlig inden for rammerne af den 
igangværende revision af de horisontale gruppefritagelsesforordninger og tilhørende 
retningslinjer;

6. finder det absolut nødvendigt, at GD AGRI bevarer alle de beføjelser, der er knyttet til 
den statsstøtte, der er anvendt til at fremme udviklingen af landbrugs- og 
skovbrugssektoren og i landdistrikterne, og derved sikre den ekspertise, der er 
nødvendig for at tage højde for disse sektorers særlige karakter og sikre den fulde 
sammenhæng og overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik. 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671. 
2 EUT L 350 af 29.12.2017, s. 15.
3 Domstolens dom af 14. november 2017, President de l’Autorité de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ( APVE) m.fl.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om illoyal handelspraksis i relationer 
mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59).


