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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 Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς στον τομέα όσον αφορά το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

1. επικροτεί την εκπόνηση μελέτης με θέμα τις οργανώσεις παραγωγών και τις 
δραστηριότητές τους στους τομείς του ελαιόλαδου, του βοείου κρέατος και των 
αροτραίων καλλιεργειών, η οποία επανεπιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των 
οργανώσεων και των ενώσεών τους για την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα τροφίμων·

2. θεωρεί απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που διέπουν τις ενώσεις 
παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1308/20131, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και να εδραιωθεί η 
πρόοδος που σημειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/23932 («κανονισμός 
Omnibus»), όπως συμπληρώθηκε από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 («υπόθεση των ραδικιών αντίβ»)3, ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια δικαίου και βελτιώνοντας τη θέση των γεωργών στην 
αλυσίδα τροφίμων·

3. επικροτεί την έγκριση της οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές4 στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την πρόοδο της μεταφοράς της οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση της έκτασης και των 
επιπτώσεων των αγοραστικών συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί επισταμένως το δημόσιο αίτημα για πιο βιώσιμα 
συστήματα τροφίμων και καλεί την Επιτροπή, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της 
τρέχουσας αναθεώρησης των οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και 
των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι βιώσιμες συμφωνίες δύνανται να εξαιρούνται από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

6. θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις που χρησιμοποιούνται με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των 

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 
2 ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 2017, President de l’Autorité de la concurrence κατά 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) κ.λπ.
4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά 
με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 111, της 25.4.2019, σ. 59).
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τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, διασφαλίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπειρογνωσία που απαιτείται για να γίνεται σεβαστή η 
ιδιαιτερότητα αυτών των κλάδων και να επιτυγχάνεται πλήρης συνεκτικότητα με την 
ΚΓΠ. 


