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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklassa alalle 
annetun erityisaseman kilpailulainsäädännön soveltamisessa;

1. suhtautuu myönteisesti tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa oliiviöljyn, 
naudanlihan ja peltokasvien aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa todetaan jälleen 
kerran näiden organisaatioiden ja niihin kuuluvien järjestöjen merkitys alkutuottajien 
aseman vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

2. katsoo, että on välttämätöntä selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksiä1, 
jotka koskevat tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti 
kilpailupolitiikan osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) N:o 2017/23932 
(koontiasetus), jota on täydennetty Euroopan unionin tuomioistuimen 
14. marraskuuta 2017 antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva asia)3, aikaansaatu 
edistys, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa viljelijöiden asemaa 
elintarvikeketjussa;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa käsittelevän direktiivin4 hyväksymiseen ja kehottaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä;

4. kehottaa komissiota käynnistämään perusteellisen analyysin ostoliittymien laajuudesta 
ja vaikutuksista maataloustuote- ja elintarvikeketjujen taloudelliseen toimintaan;

5. katsoo, että kestävämpien elintarvikejärjestelmien kysyntään on reagoitava, ja kehottaa 
komissiota selventämään edellytyksiä, joiden täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, erityisesti horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten 
ja niihin liittyvien suuntaviivojen meneillään olevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

6. pitää elintärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastossa säilytetään 
kaikki maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden kehittämiseen käytettävään 
valtiontukeen liittyvä osaaminen, millä varmistetaan, että näiden alojen erityisluonteen 
edellyttämää asiantuntemusta on käytettävissä ja että se on täysin johdonmukaista ja 
linjassa YMP:n kanssa.

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671. 
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. marraskuuta 2017, President de l’Autorité de la concurrence vastaan 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) ym.
4Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).


