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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: 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ)1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 

(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/20072,3 του Συμβουλίου, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 

2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης4,5, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς στον 

γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ ορίζει ως έναν 

από τους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) την εξασφάλιση δίκαιου 

βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού 

εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ αποτελείται κυρίως από μικρές 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν χαμηλή ανθεκτικότητα στις αναταράξεις 

και στις αλλαγές της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηριστικό του γεωργικού 

τομέα είναι η έλλειψη ευελιξίας στη διαχείριση της προσφοράς λόγω της διάρκειας των 

κύκλων παραγωγής, στοιχείο που οδηγεί τους γεωργούς σε μια διαρθρωτική θέση 

αδυναμίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές αγορές χαρακτηρίζονται από αυξημένη αστάθεια 

των τιμών των γεωργικών προϊόντων και βιώνουν μια κρίση χωρίς προηγούμενο, ιδίως 

στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, την οποία επιτείνει η αδύναμη θέση των 

γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά εισοδήματα καθορίζονται όλο και περισσότερο από 

τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ότι οι χώρες που 

πλήττονται λιγότερο από τη γεωργική κρίση είναι αυτές στις οποίες ο γεωργικός τομέας 

                                                 
1 Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως αιτιολογική αναφορά στην πρόταση ψηφίσματος εφόσον 

εγκριθεί από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 
2 Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως αιτιολογική αναφορά στην πρόταση ψηφίσματος εφόσον 

εγκριθεί από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 
3 ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671. 
4 Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως αιτιολογική αναφορά στην πρόταση ψηφίσματος εφόσον 

εγκριθεί από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 
5 ΕΕ L 335, της 18.12.2010, σ. 43. 
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είναι καλύτερα οργανωμένος· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ γεωργών στοχεύει στην ενίσχυση της 

διαπραγματευτικής τους ισχύος, τους επιτρέπει να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους, συμβάλλει στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, της προβολής και της προστασίας των γεωργών και τους βοηθά 

επίσης να ανταποκρίνονται στα αυξανόμενα κοινωνικά αιτήματα·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής 

(ΚΓΠ) επιδίωξε να ενισχύσει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

μέσω μιας σειράς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από τις διατάξεις του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Kοινοβούλιο υπέβαλε καινοτόμες και φιλόδοξες 

προτάσεις όσον αφορά την προσαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις 

γεωργικές αγορές· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σαφές, συνεπές και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο από 

άποψη προσαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού 

τομέα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αντιμετώπισης των ανισορροπιών ισχύος μεταξύ 

επιχειρήσεων, της αύξησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της κατοχύρωσης 

ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν η μορφή, η ένταση και η χρονική 

στιγμή των οικονομικών κινδύνων και ότι μια προσανατολισμένη στην αγορά KΓΠ θα 

πρέπει να παρέχει στήριξη στους γεωργούς και πρόσθετες, χρονικά οριοθετημένες 

εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών 

στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα του 

γάλακτος, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά τον ενιαίο κανονισμό 

ΚΟΑ ως έσχατη λύση για να εξαιρέσει από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

ανταγωνισμού τον συλλογικό προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος από 

αναγνωρισμένους παραγωγούς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν αρκεί από μόνη της για την 

επίλυση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) 

συγκροτήθηκε με στόχο τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων, μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων ενίσχυσης της θέσης τους, 

συμπεριλαμβανομένων των νομικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση συμβατικών σχέσεων 

και την οργάνωση συλλογικών δράσεων των γεωργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συμπεράσματα της AMTF πρέπει, κατά περίπτωση, να συνεκτιμηθούν σε σχέση με τις 

μελλοντικές συζητήσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν· 

Γενικές παρατηρήσεις 

 

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών 

αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· τονίζει 

ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να θέτει την υπεράσπιση των συμφερόντων των 

παραγωγών γεωργικών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο με την υπεράσπιση των συμφερόντων 

των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης στην 
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εσωτερική αγορά για να προωθηθούν οι επενδύσεις, η απασχόληση, η καινοτομία, η 

βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών στην ΕΕ· 

2. εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή 

για τον καταναλωτή, αλλά ότι, αντίθετα, πρέπει να είναι μια λογική τιμή και να δίνει τη 

δυνατότητα για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

3. θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τομέα απαιτεί νέες 

πρωτοβουλίες για να βελτιωθούν τα διαθέσιμα εργαλεία και να διασφαλιστεί ότι 

λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ιδιαιτερότητα της γεωργίας και η πολυμορφία των 

γεωργικών τομέων σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· 

4. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι ισχύουσες παρεκκλίσεις δεν χρησιμοποιούνται στο 

έπακρο και εκτιμά ότι είναι ασαφείς, διφορούμενες και δυσεφάρμοστες και ότι 

υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα 

να παρεμποδίζεται η αυτο-οργάνωση των γεωργών και να υπονομεύεται η εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 

5. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταγεγραμμένα 

στοιχεία για τη χρήση των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τους γεωργούς στα διάφορα 

κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 225 του ενιαίου κανονισμού KOA και να 

αποσαφηνίσει καταλλήλως το πεδίο εφαρμογής των παρεκκλίσεων αυτών, καθώς και των 

ατομικών εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού δυνάμει του άρθρου 101 

παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, ειδικότερα, κατά πόσον οι 

συμφωνίες για τη βιωσιμότητα που συνάπτονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

για να δοθεί απάντηση στα κοινωνικά αιτήματα και των οποίων τα μέτρα υπερβαίνουν τις 

καταστατικές απαιτήσεις μπορούν να εξαιρούνται από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, 

εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής και προάγουν την καινοτομία, όντας 

παράλληλα επωφελείς για τους καταναλωτές· 

6. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο διασταλτική προσέγγιση ως προς τον ορισμό 

της «δεσπόζουσας θέσης» και την κατάχρησή της από μια γεωργική επιχείρηση ή από 

περισσότερες γεωργικές επιχειρήσεις που συνδέονται με οριζόντια συμφωνία, 

λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συγκέντρωσης και τους περιορισμούς που απορρέουν από 

τη διαπραγματευτική ισχύ των τομέων εισροών, μεταποίησης και λιανικής· 

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας ενιαίας γεωργικής αγοράς, η «σχετική αγορά» πρέπει να 

εξελιχθεί ως έννοια και να εξετάζεται κυρίως σε επίπεδο Ένωσης, προτού ληφθεί υπόψη 

ένα χαμηλότερο επίπεδο, προκειμένου ο στόχος της συγκέντρωσης της προσφοράς 

γεωργικών προϊόντων να μην υπονομεύεται από μια αυστηρή στεγανοποίηση των πεδίων 

δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

8. θεωρεί ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών 

τους, όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και η διαπραγμάτευση των πωλήσεων και, 

κατά περίπτωση, η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, έχουν θετικό αντίκτυπο 

στον γεωργικό τομέα όταν αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που 

καθορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ, και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται 

καταρχήν συμβατές με το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ· 
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9. θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται στους γεωργούς σε όλους τους τομείς δικαίωμα 

συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμφωνίας για τις 

ελάχιστες τιμές· 

10. πιστεύει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή και να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες των οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών 

παραγωγών, των ενώσεών τους και των διακλαδικών φορέων τους· καλεί την Επιτροπή 

να υποστηρίξει αυτά τα συλλογικά εργαλεία αυτοβοήθειας με στόχο την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και αποδοτικότητας, μέσω της διασάφησης και της απλούστευσης των 

κανόνων που ισχύουν γι’ αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς και η 

ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι αρχές που θεσπίζονται 

στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· 

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

222 του ενιαίου κανονισμού KOA σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές και 

να αξιολογήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού κατά την 

εφαρμογή του στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με στόχο να προτείνει άλλες 

προσωρινές προσαρμογές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της διαδικασίας σε 

καιρούς σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές· 

 

Αναλύσεις ανά τομέα 

 

12. υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που απορρέουν από τα άρθρα 169, 170 και 171 του ενιαίου 

κανονισμού ΚΟΑ όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στους τομείς του 

ελαιολάδου, του βόειου και μόσχειου κρέατος και των αροτραίων καλλιεργειών· 

13. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την 

εφαρμογή των ειδικών αυτών κανόνων· θεωρεί, ωστόσο, ότι η νομική τους εμβέλεια είναι 

πολύ περιορισμένη και ότι η υπέρμετρη αυστηρότητα και η ετερογένεια, από τον ένα 

τομέα στον άλλο, των κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται έχουν ως αποτέλεσμα να μην 

παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στους γεωργούς που επιθυμούν να κάνουν 

χρήση των παρεκκλίσεων αυτών· 

14. εκτιμά ότι η κατηγοριοποίηση με βάση τη σχετική αγορά δεν συνάδει απόλυτα με την 

τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του ελαιολάδου και προτείνει, ως εκ τούτου, η αγορά 

ελαιολάδου να θεωρείται για τους καταναλωτές ενιαία αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί 

η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 169 του ενιαίου κανονισμού KOA· 

15. φρονεί ότι, δεδομένων των διακυμάνσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως λόγω 

καιρικών συνθηκών, και προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι των μελών των 

οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες οργανώσεις παραγωγών αναγκάζονται να 

αγοράσουν ελαιόλαδο από μη μέλη και παράλληλα να μη λησμονείται ότι η 

δραστηριότητα αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων των 

δικών τους μελών· 

16. προτείνει να επεκταθεί το πεδίο των κανόνων του άρθρου 170 για την παραγωγή βόειου 

και μόσχειου κρέατος στον τομέα της πάχυνσης, με στόχο τη διασφάλιση 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής· 
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17. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση στον τομέα των γαλακτοκομικών 

προϊόντων και φρονεί ότι ο τομέας αυτός θα πρέπει να βοηθηθεί στη μεταβατική φάση 

μετά τη λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων γάλακτος και να ενθαρρυνθεί να 

αντιδρά αποτελεσματικότερα στις κινήσεις των αγορών και στις διακυμάνσεις των τιμών· 

πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η πλήρης και ικανοποιητική εφαρμογή της «δέσμης μέτρων 

για τον τομέα του γάλακτος»1 είναι ουσιώδης για την ενίσχυση του γαλακτοκομικού 

τομέα, κυρίως για τη διασφάλιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων των 

συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει την παράταση της «δέσμης μέτρων για τον 

τομέα του γάλακτος» μετά τα μέσα του 2020 και την επέκταση των κανόνων της σε 

άλλους γεωργικούς τομείς· 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο της λήξης των ποσοστώσεων στον τομέα της 

ζάχαρης, για τη διατήρηση ενός συμβατικού πλαισίου2 μεταξύ των παραγωγών 

ζαχαρότευτλων, των οργανώσεών τους και των επιχειρήσεων ζάχαρης που τους επιτρέπει 

κυρίως να διαπραγματεύονται τους όρους επιμερισμού της αξίας ανάλογα με τις εξελίξεις 

στην αγορά ζάχαρης ή άλλων πρώτων υλών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 

ότι αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, ούτως ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, πράγμα που θα διασφαλίσει τη 

σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ζάχαρης και 

των παραγωγών ζαχαρότευτλων· 

 

Σχέσεις με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

 

19. ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να δώσουν αποτελεσματική 

απάντηση στις ανησυχίες που εγείρει ο σωρευτικός αντίκτυπος, αφενός, της ταχείας 

συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της διανομής και, αφετέρου, της ανάπτυξης 

συμμαχιών σημαντικών διανομέων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στο ανάντη 

στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και στους εμπόρους λιανικής πώλησης 

και στους καταναλωτές· εκτιμά ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για 

πιθανές στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια 

επενδύσεων στην καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

20. σημειώνει τα συμπεράσματα της μελέτης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τίτλο 

«Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» [Ο 

οικονομικός αντίκτυπος του σύγχρονου λιανεμπορίου στις επιλογές και στην καινοτομία 

στον τομέα τροφίμων της ΕΕ], συμπεριλαμβανομένου του συμπεράσματος για την 

αρνητική σχέση που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ της καινοτομίας, της επιλογής που 

έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές και της διείσδυσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

στην αγορά τροφίμων· 

21. καλεί την Επιτροπή να εκθέσει στο Kοινοβούλιο τον προβληματισμό της σε όλο του το 

βάθος σχετικά με τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στα συμπεράσματα της μελέτης και 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 

2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές 

σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
2 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1166 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τους όρους αγοράς ζαχαρότευτλων στον τομέα της ζάχαρης από την 1η Οκτωβρίου 2017. 
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ειδικά όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της τάσης αυτής για ολόκληρη την 

αλυσίδα εφοδιασμού και για την κατάσταση των γεωργών στο πλαίσιο της αλυσίδας· 

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την επιρροή που ασκούν οι έμποροι λιανικής 

πώλησης στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας· 

23. επαναλαμβάνει τη θέση του Kοινοβουλίου1 υπέρ της έγκρισης νομοθετικού πλαισίου σε 

επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

γεωργοί και οι καταναλωτές της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται από δίκαιους 

όρους πώλησης και αγοράς. 

                                                 
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (P8_TA(2016)0250). 
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