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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de sector op grond van artikel 42 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie een bijzondere status heeft op het gebied van het 
mededingingsrecht;

1. is ingenomen met de studie over producentenorganisaties en hun activiteiten in de 
sectoren olijfolie, rundvlees en akkerbouwgewassen, waarin het belang van deze 
organisaties en hun unies voor de versterking van de positie van de primaire 
producenten in de voedselketen opnieuw wordt bevestigd;

2. acht het van essentieel belang dat de bepalingen met betrekking tot unies van 
producenten en brancheorganisaties van Verordening (EU) nr. 1308/20131 worden 
verduidelijkt, met name op het gebied van het mededingingsbeleid, en dat de 
vooruitgang wordt geconsolideerd die is geboekt met Verordening (EU) 2017/23932 (de 
“Omnibusverordening”), aangevuld met het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 14 november 2017 (het “witlofarrest”)3, zodat meer rechtszekerheid 
wordt geboden en de positie van landbouwers in de voedselketen wordt verbeterd;

3. is ingenomen met de goedkeuring van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken4 
in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en verzoekt de Commissie de 
vooruitgang bij de omzetting van deze richtlijn nauwlettend in het oog te houden;

4. verzoekt de Commissie werk te maken van een grondige analyse over de omvang en het 
effect van inkoopallianties op de economische werking van de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen;

5. is van mening dat moet worden ingegaan op de vraag van het publiek naar duurzamere 
voedselsystemen en verzoekt de Commissie de voorwaarden te verduidelijken 
waaronder duurzame overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld van het 
mededingingsrecht, met name in het kader van de huidige herziening van de horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen en de bijbehorende richtsnoeren;

6. acht het van essentieel belang dat DG AGRI alle bevoegdheden op het gebied van 
staatssteun ter bevordering van de ontwikkeling van de landbouw- en de bosbouwsector 
en van plattelandsgebieden behoudt, zodat de deskundigheid die nodig is om rekening te 
houden met de specifieke aard van deze sectoren gewaarborgd blijft, evenals de 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671. 
2 PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15.
3 Arrest van het Hof van 14 november 2017, Président de l’Autorité de la concurrence tegen Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a.
4 Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PB L 111 
van 25.4.2019, blz. 59).
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volledige samenhang en overeenstemming met het GLB. 


