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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. acht het van essentieel belang ervoor te zorgen dat in het Europees mededingingsrecht 

rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van de landbouw en dat het ten 

dienste staat van producenten en consumenten, die een belangrijke rol spelen in de 

toeleveringsketen; is van mening dat het Europees mededingingsrecht de voorwaarden 

moet scheppen voor een efficiëntere markt waarop consumenten toegang hebben tot een 

ruime keuze aan producten van goede kwaliteit tegen concurrerende prijzen, waarbij 

wordt gewaarborgd dat primaire producenten worden gestimuleerd om te investeren en te 

innoveren, zonder dat ze van de markt worden verdrongen door oneerlijke 

handelspraktijken; 

2. verzoekt de Commissie het Europees mededingingsrecht strikt te handhaven in gevallen 

waarin oneerlijke handelspraktijken kunnen worden bestraft; is evenwel van mening dat 

de bestaande wetgevings- en regelgevingsinstrumenten in de meeste gevallen van 

oneerlijke handelspraktijken niet van toepassing zijn; is voorts van mening dat alleen de 

antikartelwetgeving ongeschikt is om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden, aangezien 

zelden aan de technische vereisten voor een "dominante positie" wordt voldaan, alhoewel 

detailhandelaars in de praktijk in een specifieke marktsituatie mogelijk wel een dominante 

positie hebben; 

3. merkt op dat oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen op 

verschillende manieren voorkomen, met inbegrip van:  

– eenzijdige wijzigingen met terugwerkende kracht in de contractvoorwaarden,  

– vaste prijzen die bedrijven aan leveranciers opleggen als voorwaarde om op hun 

leverancierslijst te worden opgenomen ("pay to stay"),  

– betalingen tot wel 120 dagen na levering, ver over de limiet van 60 dagen ("pay you 

later"),  

– arbitraire kortingen die grote bedrijven zichzelf toebedelen in ruil voor een snelle of 

tijdige betaling,  

– het met terugwerkende kracht bedingen van kortingen op aan een leverancier 

verschuldigde bedragen,  

– het dwingen van leveranciers om zaken te doen met bepaalde producenten van 

verpakkingen waarvoor de supermarkten dan weer worden beloond; 

4. erkent dat oneerlijke handelspraktijken voornamelijk het gevolg zijn van 

onevenwichtigheden op het gebied van inkomen en macht in de voedselvoorzieningsketen 

en dringend moeten worden aangepakt om de situatie van de landbouwers in de 

levensmiddelensector te verbeteren; wijst erop dat het verkopen onder de kostprijs en het 

ernstige misbruik dat de grootschalige detailhandel maakt van basisproducten uit de 

landbouw zoals zuivel, fruit en groenten door ze als verliesgevend te bestempelen, een 

bedreiging vormen voor de duurzaamheid van de Europese productie van dergelijke 

producten op de lange termijn; erkent dat de levensmiddelenmarkt in een aantal lidstaten 

sterk geconcentreerd is; is ingenomen met inspanningen als "Initiative Tierwohl" in 
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Duitsland, die erop gericht zijn landbouwers te helpen concurreren op basis van de 

verdiensten van hun producten; 

5. wijst erop dat oneerlijke handelspraktijken negatieve gevolgen hebben voor landbouwers, 

zoals lagere winsten, hogere kosten dan voorzien, overproductie of voedselverspilling en 

moeilijkheden bij de planning van de financiering; benadrukt dat deze praktijken ook 

schadelijke gevolgen hebben voor het functioneren van de interne markt, een 

belemmering kunnen vormen voor investeringen en kunnen leiden tot minder 

productinnovatie, een lagere productkwaliteit en een beperktere productdiversiteit; 

benadrukt dat dergelijke negatieve gevolgen uiteindelijk de keuzevrijheid van de 

consument inperken; 

6. merkt op dat het Parlement sinds 2009 vijf resoluties betreffende problemen in de 

detailhandelketen van de EU heeft aangenomen, waarvan drie specifiek met betrekking tot 

onevenwichtigheden en misbruik in de voedselvoorzieningsketen; merkt voorts op dat de 

Commissie in dezelfde periode drie mededelingen en een groenboek heeft uitgebracht en 

twee eindverslagen over vergelijkbare onderwerpen heeft laten opstellen; verklaart 

derhalve dat een verdere analyse van de staat van de voedselvoorzieningsketen slechts 

leidt tot uitstel van de dringende acties die nodig zijn om landbouwers te helpen in hun 

strijd tegen oneerlijke handelspraktijken; 

7. is van mening dat een algemeen begrip van oneerlijke handelspraktijken nuttig is en 

verzoekt de Commissie daarom met klem een open lijst op te stellen van oneerlijke 

handelspraktijken die op EU-niveau verboden zijn; benadrukt het ontbreken van EU-

regels om oneerlijke handelspraktijken tussen de spelers in de voedselvoorzieningsketen 

tegen te gaan; 

8. dringt er bij alle partijen in de voedselvoorzieningsketen op aan het gebruik van 

standaardcontracten in overweging te nemen, alsook nieuwe-generatie-contracten waarbij 

risico's en voordelen worden gedeeld; 

9. merkt op dat hoewel huismerkproducten kunnen zorgen voor meerwaarde, een ruimere 

keuze en meer fairtradeproducten voor de consument, deze de detailhandelaars in een 

oneerlijke en niet-concurrerende positie kunnen brengen waardoor zij zowel klant als 

concurrent worden; dringt erop aan dat de Commissie en de mededingingsautoriteiten 

bijzondere aandacht besteden aan de kwestie huismerken, en benadrukt dat de potentiële 

langetermijngevolgen voor de voedselvoorzieningsketen en de positie van de landbouwers 

hierin moeten worden aangepakt; 

10. erkent dat met de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de 

nieuwe gemeenschappelijke marktordening een aantal maatregelen zijn ingevoerd die tot 

doel hebben de onevenwichtigheid aan te pakken in de onderhandelingsposities tussen 

landbouwers, de detailhandel, de groothandel en kmo's in de voedselvoorzieningsketen, 

door met name de oprichting en ontwikkeling van producentenorganisaties te 

ondersteunen; benadrukt het belang van deze samenwerking aan leverancierszijde; 

11. merkt op dat Verordening (EU) nr. 1308/2013, die voorziet in de oprichting van 

producentenorganisaties, wordt geschraagd door financiële prikkels onder de tweede pijler 

van het GLB; wijst erop dat binnen het wettelijk kader de werkingssfeer van collectieve 

onderhandelingen (in sommige sectoren) en leveringscontracten (in alle sectoren) aan 
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producentenorganisaties, de verenigingen hiervan en brancheorganisaties wordt 

uitgebreid, alsook tijdelijke vrijstellingen van bepaalde mededingingsregels worden 

ingevoerd in tijden van ernstige onevenwichtigheden op de markt, binnen bepaalde 

grenzen; 

12. dringt er bij de Commissie op aan deze benadering nadrukkelijk te steunen teneinde de 

onderhandelingspositie van de primaire producent te versterken en producenten aan te 

moedigen zich aan te sluiten bij producentenorganisaties en hun verenigingen; benadrukt 

in het bijzonder de kwetsbaarheid van kleine en familielandbouwbedrijven, die de potentie 

hebben in geïsoleerde, afgelegen en bergregio's werkgelegenheid te creëren en te 

ondersteunen; 

13. is van mening dat de versterking en oprichting van producentenorganisaties hand in hand 

moet gaan met de versterking van de onderhandelingspositie van de landbouwers in de 

voedselvoorzieningsketen, met name door hun het recht te geven om collectief te 

onderhandelen over hun contracten; 

14. roept op tot meer transparantie en informatieverstrekking binnen de toeleveringsketen en 

tot de versterking van instanties en marktinformatiemiddelen zoals het Europees 

instrument voor de bewaking van de voedselprijzen en het melkmarktobservatorium, 

teneinde landbouwers en producentenorganisaties op het juiste moment van nauwkeurige 

marktgegevens te voorzien; 

15. is van mening dat de toegevoegde waarde van de primaire producenten beter zou moeten 

worden weerspiegeld in de prijzen in de gehele voedselvoorzieningsketen; verzoekt 

derhalve het proces van de vorming van de detailhandelsprijzen zo transparant mogelijk te 

maken; 

16. herinnert eraan dat landbouwers in een aantal lidstaten zich van een sterke positie binnen 

de voedselvoorzieningsketen hebben verzekerd door de oprichting van coöperaties, die 

waarborgen dat de in het verwerkingsstadium gerealiseerde toegevoegde waarde 

terugvloeit naar de landbouwers, en acht het van essentieel belang dat deze coöperaties 

geen extra kosten krijgen opgelegd als gevolg van bindende bureaucratische regels die 

hoge kosten met zich meebrengen; 

17. dringt er bij producenten en verwerkers op aan samen te werken op het gebied van 

investeringen in innovaties en het vergroten van de toegevoegde waarde van hun 

producten; 

18. is ervan overtuigd dat consumentenbewustzijn met betrekking tot landbouwproducten 

essentieel is bij het aanpakken van de problemen die door onevenwichtigheden in de 

voedselvoorzieningsketen ontstaan, met inbegrip van oneerlijke handelspraktijken; roept 

alle belanghebbenden in het beheer van de voedselvoorzieningsketen op te zorgen voor 

meer transparantie in de gehele keten en de consument middels passende etikettering en 

certificering van de producten van meer informatie te voorzien, zodat deze volledig 

geïnformeerd zijn keuze kan maken met betrekking tot beschikbare producten en hiernaar 

kan handelen; 

19. verzoekt de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten initiatieven te 

bevorderen waarmee consumenten kunnen worden gewezen op de gevaren van 
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prijsdumping voor primaire producenten, en spreekt zijn uitdrukkelijke steun uit voor 

bewustwordingscampagnes in dit verband op scholen en in opleidingsinstellingen; 

20. erkent dat hoewel volledig vrijwillige initiatieven uiterst belangrijk en nuttig zijn voor het 

identificeren van problemen, zij niet toereikend zijn om een einde te maken aan de 

"angstfactor" in de toeleveringsketen, omdat zij grote nadelen met zich meebrengen zoals 

een grote mate van niet-deelname, belangenconflicten, 

geschillenbeslechtingsmechanismen waarmee het niet lukt de "angstfactor" bij de 

leveranciers aan te pakken, het ontbreken van echte sancties voor niet-naleving, en een 

geringe of geen deelname van de bevoegde autoriteiten; 

21. herinnert de Commissie eraan dat het Parlement in december 2013 een initiatiefverslag 

heeft aangenomen waarin de Commissie wordt verzocht de mogelijkheid van 

onafhankelijke handhaving in de strijd tegen de "angstfactor" onder primaire producenten 

te onderzoeken; dringt er bij de Commissie op aan dit in haar eigen verslag in overweging 

te nemen; 

22. is van mening dat beroepsorganisaties als platform voor primaire producenten kunnen 

dienen, waarlangs zij zonder angst klachten kunnen indienen bij een bevoegde autoriteit 

over vermeende oneerlijke handelspraktijken; 

23. verzoekt om procedures binnen de handhavingsinstanties om primaire producenten in 

staat te stellen op vertrouwelijke basis een klacht in te dienen, waarbij de 

handhavingsinstanties ook de mogelijkheid krijgen op eigen initiatief onderzoek uit te 

voeren; dringt erop aan dat deze handhavingsinstanties gemachtigd moeten zijn passende 

sancties op te leggen wanneer de regels inzake oneerlijke handelspraktijken worden 

geschonden; 

24. trekt de onwrikbare steun van de Commissie voor het initiatief voor de toeleveringsketen 

(Supply Chain Initiative, SCI) in twijfel, gezien de beperkingen ervan; wijst nogmaals op 

de aarzeling van landbouwers om eraan deel te nemen, vanwege een gebrek aan 

vertrouwen, de beperking van anonieme klachten, het gebrek aan wettelijke bevoegdheid, 

het onvermogen om betekenisvolle sancties op te leggen, het ontbreken van mechanismen 

om goed gedocumenteerde oneerlijke handelspraktijken op passende wijze aan te pakken, 

en bezorgdheden over onevenwichtigheden in de aard van de handhavingsmechanismen, 

die niet naar behoren in aanmerking zijn genomen; betreurt de onwil van de Commissie 

om te onderhandelen over de kwesties anonimiteit en sancties; 

25. verzoekt de Commissie het SCI te evalueren op doeltreffendheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de bezorgdheden van de landbouwers; dringt er bij de Commissie op aan 

het vrijwillige initiatief niet uitsluitend op basis van het aantal geregistreerde deelnemers 

te beoordelen; 

26. verzoekt de relevante belanghebbenden de opneming van landbouworganisaties 

(waaronder producentenorganisaties en hun verenigingen) in het bereik van de nationale 

handhavingsinstanties die toezicht houden op de voedselvoorzieningsketen te 

vergemakkelijken, met name door het waarborgen van de anonimiteit van klachten en een 

doeltreffende sanctieregeling; 

27. herinnert eraan dat de Commissie heeft erkend dat "forumshopping" een bedreiging vormt 
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voor het functioneren van de interne markt en nadelig is voor de belangen van primaire 

producenten; is van mening dat een gedeelde interpretatie van de in 2011 goedgekeurde 

regels voor goede praktijken van essentieel belang is om dit probleem te verhelpen, 

gecombineerd met de uniforme toepassing van die regels en meer samenwerking tussen de 

handhavingsautoriteiten van de lidstaten; 

28. wijst erop dat diverse lidstaten vrijwillige afspraken en wetgevingsmaatregelen hebben 

ingevoerd, gericht op een beter functioneren van de toeleveringsketen; wijst op het 

bestaan van de "Groceries Code Adjudicator" (toezichthouder op oneerlijke 

handelspraktijken) in het Verenigd Koninkrijk, de zaak van Portugal, de bemiddelaar 

tussen de verschillende schakels van de voedselvoorzieningsketen in Frankrijk, Spaanse 

wetgeving en het huidige Belgische initiatief dat overleg tussen de partijen omvat; 

benadrukt het belang van samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de uitwisseling 

van optimale werkwijzen op EU-niveau; verzoekt de lidstaten de maatregelen die zijn 

getroffen in hun nationale wetgeving te doen naleven; 

29. is van mening dat onafhankelijke nationale regelgevende organen voor de 

levensmiddelensector een doeltreffende maatregel kunnen zijn voor de bestrijding van 

oneerlijke handelspraktijken, omdat zij zorgen voor meer transparantie in de gehele 

waardeketen en voorafgaande controles ter bescherming tegen misbruik van een 

dominante marktpositie mogelijk maken; verzoekt de Commissie in dit verband ook te 

onderzoeken of het mogelijk is een Europees regelgevend orgaan op te richten, dat een 

coördinerende rol zou kunnen vervullen; 

30. dringt er bij de Commissie op aan deze nationale inspanningen te beschouwen als 

potentiële modellen die kunnen worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met 

de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd en met nationale 

marktvoorwaarden en -kenmerken; 

31. is van mening dat kaderwetgeving op EU-niveau noodzakelijk is om oneerlijke 

handelspraktijken aan te pakken en ervoor te zorgen dat Europese landbouwers en 

consumenten gebruik kunnen maken van billijke verkoop- en aankoopvoorwaarden; 

32. dringt er bij de Commissie op aan tijdig een voorstel voor EU-kaderwetgeving in te 

dienen, met het oog op het waarborgen van een gelijk speelveld binnen de interne markt; 

33. stelt dat dergelijke wetgeving, die de primaire producenten de nodige rechtszekerheid zou 

bieden om iets te kunnen doen aan hun bezorgdheden, gecombineerd met maatregelen om 

de onderhandelingspositie van landbouwers te verbeteren, noodzakelijk is om het SCI aan 

te vullen en de belanghebbenden die zich er reeds ten volle voor inzetten te beschermen, 

waarbij tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat oneerlijke handelspraktijken worden 

uitgebannen uit de voedselvoorzieningsketen; 

34. verzoekt om kaderwetgeving om alle leveranciers van voedingsmiddelen te beschermen, 

ongeacht waar ze zijn gevestigd, met inbegrip van derde landen; 

35. wijst er evenwel op dat deze Europese kaderwetgeving niet tot een verlaging van het 

beschermingsniveau mag leiden in landen die over nationale wetgeving inzake de 

bestrijding van oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen beschikken. 
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