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 1α. εγκρίνει τη δήλωσή του που 

επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα· 

Or. en 

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής: 

«       Οι νέοι κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και το δίκαιο του 

ανταγωνισμού (ΚΟΑ) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κανόνες ανταγωνισμού δεν 

εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο 

κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

λαμβανομένων υπόψη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), όπως 

ορίζονται στο άρθρο 39 της εν λόγω Συνθήκης. 

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη, και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης1, οι στόχοι της ΚΓΠ υπερισχύουν εκείνων της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι αγορές γεωργικών προϊόντων δεν εξαιρούνται από 

την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Η προσαρμογή των κανόνων 

                                                 
1 Απόφαση Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, σκέψη 23. Απόφαση στην υπόθεση 

Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-280/93, EU:C:1994:367, σκέψη 61.   
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ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα, αποτελεί αρμοδιότητα των 

συννομοθετών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, μέσω του παρόντος 

κανονισμού, αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των κανόνων της ΚΓΠ, ιδίως του ρόλου 

και των αποστολών των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων των οργανώσεων 

παραγωγών, και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Η 

αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη λόγω των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με 

την εφαρμογή αυτών των κανόνων, και έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του 

στόχου της Ένωσης που αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στις 

συστάσεις της έκθεσης της ειδικής ομάδας εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) 

της 14ης Νοεμβρίου 2016 Οι συστάσεις αυτές βασίστηκαν σε σειρά ακροάσεων και 

τοποθετήσεων που ελήφθησαν από όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού 

τροφίμων: παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι λιανικής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στόχο να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τις 

προϋποθέσεις τις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών σε όλους τους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 

κανονισμού 1308/2013 μπορούν να διεξάγουν, εξ ονόματος των μελών τους, 

δραστηριότητες προγραμματισμού της παραγωγής, διάθεσης των προϊόντων στην 

αγορά, διαπραγμάτευσης συμβάσεων για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων και 

βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν, ουσιαστικά, 

την ύπαρξη ορισμένων πρακτικών, περιλαμβανομένων των εσωτερικών διαβουλεύσεων 

και της ανταλλαγής εμπορικών πληροφοριών, εντός των εν λόγω οντοτήτων. Ως εκ 

τούτου, προτείνεται οι εν λόγω πρακτικές να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

απαγόρευσης των αντίθετων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμφωνιών, που 

προβλέπεται από το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, και οι οργανώσεις 

παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που ασκούν τουλάχιστον μία 

οικονομική δραστηριότητα, να επωφελούνται από την παρέκκλιση από την εφαρμογή 

του άρθρου αυτού. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν είναι απόλυτη: οι αρχές 

ανταγωνισμού διατηρούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν εάν θεωρούν ότι οι εν λόγω 
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δραστηριότητες είναι πιθανόν να αποκλείουν τον ανταγωνισμό ή να θέτουν σε κίνδυνο 

τους στόχους της ΚΓΠ. 

Επομένως αποσαφηνίζονται ο ρόλος και οι αποστολές των οργανώσεων παραγωγών και 

των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών, και η σχέση τους με το δίκαιο 

ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες δεν απαιτούν 

περαιτέρω αποσαφήνιση με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.» 

 

 


