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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. I artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges jordbrukssektorn en 
särskild status med avseende på konkurrensrätten.

1. Europaparlamentet välkomnar undersökningen om producentorganisationer och deras 
verksamhet inom sektorerna för olivolja, nöt- och kalvkött och jordbruksgrödor, vilken 
bekräftar dessa organisationers och deras sammanslutningars betydelse när det gäller att 
stärka primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan.

2. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att förtydliga 
bestämmelserna om producentorganisationer och branschorganisationer i förordning 
(EU) nr 1308/20131, särskilt när det gäller konkurrenspolitiken, och att konsolidera de 
framsteg som gjorts genom förordning (EU) nr 2017/23932 (”omnibusförordningen”), 
kompletterad genom EU-domstolens dom av den 14 november 2017 (”endivmålet”)3, 
för att på så sätt skapa större rättssäkerhet och förbättra jordbrukarnas ställning i 
livsmedelskedjan.

3. Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktivet om otillbörliga handelsmetoder i 
jordbruks- och livsmedelskedjan4, och uppmanar kommissionen att noggrant övervaka 
framstegen med införlivandet av direktivet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en djupgående analys av hur 
utbredda inköpsallianserna är och vilka effekter de har på jordbruks- och 
livsmedelsförsörjningskedjans ekonomiska funktion.

5. Europaparlamentet anser att den offentliga efterfrågan på mer hållbara 
livsmedelssystem måste tillgodoses, och uppmanar kommissionen att klargöra på vilka 
villkor avtal som bygger på hållbarhet kan undantas från konkurrenslagstiftningen, 
närmare bestämt inom ramen för den pågående översynen av de övergripande 
förordningarna om gruppundantag och därmed sammanhängande riktlinjer.

6. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att inom GD Jordbruk bevara alla 
befogenheter som rör det statliga stöd som används för att främja utvecklingen av 
jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområden, för att på detta sätt säkra 
den sakkunskap som behövs för att hantera dessa sektorers särdrag och garantera 
fullständig överensstämmelse och förenlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671. 
2 EUT L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Domstolens dom av den 14 november 2017, Président de l’Autorité de la concurrence mot Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) m.fl.
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder 
mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59).


