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Amendement
1 bis. hecht zijn goedkeuring aan zijn
verklaring die als bijlage bij onderhavige
resolutie is gevoegd;
Or. en

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaring toegevoegd:
"De nieuwe regels inzake producentenorganisaties en het mededingingsrecht (GMO)
Het Europees Parlement herinnert eraan dat de mededingingsregels volgens artikel 42
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) slechts in
zoverre op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten van toepassing
zijn als door het Europees Parlement en de Raad wordt bepaald, rekening houdend met
de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), zoals bepaald in
artikel 39 van dat Verdrag.
Zoals in het Verdrag is bepaald, en in overeenstemming met de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de Europese Unie1, prevaleren de doelstellingen van het GLB
boven die van het Europese mededingingsbeleid. De landbouwmarkten zijn echter niet
vrijgesteld van de toepassing van het mededingingsrecht. De aanpassing van de
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Arrest Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, punt 23; Arrest Duitsland v Raad, C-280/93,
EU:C:1994:367, punt 6
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mededingingsregels aan de specifieke landbouwspecifieke kenmerken is het prerogatief
van de medewetgevers, het Europees Parlement en de Raad.
In dit verband stelt het Europees Parlement door middel van deze verordening een
verduidelijking voor van het verband tussen de GLB-regels, met name de rol en de
taken van producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties, en de
toepassing van het Europese mededingingsrecht. Een dergelijke verduidelijking is
noodzakelijk vanwege de bestaande onzekerheden met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van deze voorschriften en is essentieel voor het bereiken van de
doelstelling van de Unie om de positie van de landbouwers in de
voedselvoorzieningsketen te versterken. De voorstellen van het Europees Parlement zijn
gebaseerd op de aanbevelingen in het verslag van de Agri-Market Task Force (AMTF)
van 14 november 2016. Deze aanbevelingen waren gebaseerd op een reeks
hoorzittingen en bijdragen van alle actoren in de voedselvoorzieningsketen:
producenten, verwerkers en kleinhandelaren.
Het Europees Parlement streeft naar vereenvoudiging en verduidelijking van de
voorwaarden waaronder producentenorganisaties of unies van producentenorganisaties
in alle in artikel 1, lid 2, van Verordening nr. 1308/2013 genoemde sectoren namens
hun leden activiteiten mogen verrichten op het gebied van productieplanning, in de
handel brengen, onderhandelingen over contracten voor de levering van
landbouwproducten en optimalisering van de productiekosten. Deze taken vereisen in
wezen het bestaan van bepaalde praktijken, waaronder intern overleg en de uitwisseling
van commerciële informatie binnen deze entiteiten. Daarom wordt voorgesteld dat deze
praktijken buiten het toepassingsgebied vallen van het verbod op
mededingingsbeperkende overeenkomsten als bedoeld in artikel 101, lid 1, VWEU en
dat producentenorganisaties of unies van producentenorganisaties die ten minste één
economische activiteit uitoefenen, een afwijking van de toepassing van dit artikel
kunnen genieten. Deze afwijking is echter niet absoluut: de mededingingsautoriteiten
behouden de mogelijkheid om tussenbeide te komen indien zij van mening zijn dat
dergelijke activiteiten de mededinging kunnen uitsluiten of de doelstellingen van het
GLB in gevaar kunnen brengen.
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De rol en de taken van producentenorganisaties of unies van producentenorganisaties en
hun relatie met het mededingingsrecht worden aldus verduidelijkt. Zonder afbreuk te
doen aan de institutionele prerogatieven van de Europese Commissie, is het Europees
Parlement van mening dat de nieuwe regels geen verdere verduidelijking in de vorm
van richtsnoeren van de Europese Commissie behoeven."
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