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KORT BEGRUNDELSE

Udviklingsudvalget hilser Kommissionens forslag til direktiv om illoyal handelspraksis i 
relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden velkommen. Illoyal 
handelspraksis i Europas fødevareforsyningskæde er med til at skabe indkomstusikkerhed, 
madspild, lavere fødevarestandarder og moderne slaveri, både i og uden for EU. Dette 
direktiv er en værdifuld chance for bekæmpe illoyal handelspraksis i hele Unionen og sikre, at 
fødevareforsyningskæden fungerer for alle. 

Udviklingsudvalget glæder sig især over, at direktivet finder anvendelse på leverandører, 
uanset hvor de befinder sig i eller uden for EU. Leverandører til EU's fødevarekæde i lande 
uden for EU kan have begrænset adgang til information, juridisk viden og midler, hvilket gør 
dem særligt sårbare over for illoyal handelspraksis. Det er helt afgørende at overvinde denne 
ubalance, hvis der virkelig skal skabes lige vilkår, som vil være til fordel for både EU-
producenter og producenter uden for EU, sikre lige vilkår, forhindre underbud og give 
landbrugerne et rimeligt afkast på verdensplan. 

Den Europæiske Union har i sine traktater forpligtet sig til at bidrage til bæredygtig udvikling 
og til målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne). En eventuel accept af illoyal 
handelspraksis fra europæiske kunders side over for producenter uden for EU ville være i strid 
med EU's forpligtelse til at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken og underminere EU's 
politiske mål i partnerlandene.

Inddragelsen af landbrugere fra lande uden for EU understøttes fuldt ud af argumenterne i 
Kommissionens konsekvensanalyse, hvori det i afsnit 6.3.3 fastslås, at manglende inddragelse 
af disse kan føre til konkurrenceforvridninger og omdirigering af handelen; kunderne ville 
føle sig tilskyndet til at købe fra udenlandske leverandører, der ikke ville være beskyttet af 
reglerne om illoyal handelspraksis. Det er derfor også i EU-leverandørernes interesse, at 
direktivet finder ensartet anvendelse på alle leverandører. I denne konsekvensanalyse advarer 
Kommissionen også mod faren for, at relevante praksisser forbliver uden for de håndhævende 
myndigheders rækkevidde, hvis forsyningskædernes internationale dimension lades ude af 
betragtning. I Kommissionens konsekvensanalyse tilføjes det også, at overvejelser angående 
forskelsbehandling også taler for, at leverandører fra tredjelande bør være omfattet. Dette er 
baggrunden for de foreslåede ændringer, der har til formål at sikre klare regler for landbrugere 
såvel i som uden for EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) En række forskellige aktører i 
fødevareforsyningskæden beskæftiger sig 
med produktion, forarbejdning, 
markedsføring, distribution og detailsalg af 
fødevarer. Kæden er klart den vigtigste 
kanal til forsyning af fødevarer "fra jord til 
bord". De nævnte aktører handler med 
fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, 
herunder fiskevarer og akvakulturprodukter 
som opført i bilag I til traktaten, der er 
bestemt til anvendelse som fødevarer, og 
andre fødevarer, som ikke er opført i 
bilaget, men består af forarbejdede 
landbrugsvarer til anvendelse som 
fødevarer.

(3) En række forskellige aktører i 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden 
beskæftiger sig med produktion, 
forarbejdning, import, eksport, 
markedsføring, distribution og detailsalg af 
landbrugsfødevarer, herunder salg til 
endelige forbrugere. Kæden er klart den 
vigtigste kanal til forsyning af 
landbrugsfødevarer "fra jord til bord". De 
nævnte aktører handler med landbrugs- og
fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, 
herunder fiskevarer og akvakulturprodukter 
som opført i bilag I til traktaten, der er 
bestemt til anvendelse som fødevarer, og 
andre fødevarer, som ikke er opført i 
bilaget, men består af forarbejdede 
landbrugsvarer til anvendelse som 
fødevarer.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Aktørernes antal og størrelse 
varierer i de forskellige led i 
fødevareforsyningskæden. Forskellene med 
hensyn til forhandlingsposition hænger 
sammen med koncentrationen af aktører og 
kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse 
af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal 
handelspraksis. Illoyal handelspraksis er 
særlig skadelig for små og mellemstore 
aktører i fødevareforsyningskæden. De 
landbrugsproducenter, der leverer 
landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og 
mellemstore aktører.

(5) Aktørernes antal og størrelse 
varierer i de forskellige led i landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden. Forskellene med 
hensyn til forhandlingsposition hænger 
sammen med koncentrationen af aktører og 
kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse 
af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal 
handelspraksis. Illoyal handelspraksis er 
særlig skadelig for små og mellemstore 
aktører i fødevareforsyningskæden såvel i 
som uden for Unionen. De 
landbrugsproducenter, der leverer 
landbrugsråvarer, er ofte små og 
mellemstore aktører i landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden.

Begrundelse

Små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande lider direkte eller indirekte 
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under illoyal handelspraksis fra de mest magtfulde aktører i fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør på EU-plan indføres en 
minimumsstandard for beskyttelse mod 
visse former for åbenlys illoyal 
handelspraksis for at mindske forekomsten 
af denne praksis og bidrage til at sikre en 
rimelig levestandard for 
landbrugsproducenterne. Den bør gavne 
alle landbrugsproducenter eller enhver 
fysisk eller juridisk person, der leverer 
fødevarer, herunder 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, forudsat at alle 
disse opfylder definitionen på 
mikrovirksomheder eller små og 
mellemstore virksomheder som omhandlet 
i bilaget til Kommissionens henstilling 
2003/361/EF12. Disse mikroleverandører 
og små og mellemstore leverandører er 
særlig sårbare over for illoyal 
handelspraksis og er mindst i stand til at 
overvinde den, uden at det får 
konsekvenser for deres økonomiske 
levedygtighed. Da det økonomiske pres på 
de små og mellemstore virksomheder, som 
illoyal handelspraksis forårsager, ofte 
lægges ned gennem kæden og når helt ud 
til landbrugsproducenterne, bør reglerne 
om illoyal handelspraksis også beskytte 
små og mellemstore leverandører i 
mellemleddene efter primærproduktionen. 
Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af 
disse mellemled får utilsigtede 
konsekvenser (navnlig med hensyn til 
uberettigede prisstigninger) i form af, at 
handel ledes væk fra landbrugsproducenter 
og deres sammenslutninger, som 

(7) Der bør på EU-plan indføres en 
minimumsstandard for beskyttelse mod 
illoyal handelspraksis for at mindske 
forekomsten af denne praksis og bidrage til 
at sikre en rimelig levestandard for 
landbrugsproducenterne i og uden for 
Unionen for at forebygge usikker og 
ikkebæredygtig praksis og usikre 
arbejdsvilkår og for at mindske 
fødevaresikkerhedsrisici og madspild i 
fødevareforsyningskæden. Den bør gavne 
alle landbrugsproducenter eller enhver 
fysisk eller juridisk person, der leverer 
landbrugsvarer og fødevarer, herunder 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer uden at øge deres 
administrative byrder. Mikroleverandører 
og små og mellemstore leverandører er 
særlig sårbare over for illoyal 
handelspraksis og er mindst i stand til at 
overvinde den, uden at det får 
konsekvenser for deres økonomiske 
levedygtighed. Da det økonomiske pres på 
virksomheder, som illoyal handelspraksis 
forårsager, ofte lægges ned gennem kæden 
og når helt ud til landbrugsproducenterne, 
bør reglerne om illoyal handelspraksis også 
beskytte mellemleddene efter 
primærproduktionen. Det bør desuden 
undgås, at beskyttelsen af disse mellemled
i og uden for Unionen får utilsigtede 
konsekvenser (navnlig med hensyn til 
uberettigede prisstigninger) i form af, at 
handel ledes væk fra landbrugsproducenter 
og deres sammenslutninger, som 
producerer forarbejdede produkter, og over 
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producerer forarbejdede produkter, og over 
til leverandører, der ikke er beskyttet.

til leverandører, der ikke er beskyttet.

__________________

12EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

Illoyal handelspraksis er en faktor, der befordrer madspild, uforsvarlig og uholdbar praksis, 
usikre arbejdsvilkår, og det er en trussel mod små fødevareproducenter og arbejdstageres 
indtægt i hele fødevareforsyningskæden både i den EU og overalt i verden. Da beskyttelsen 
endvidere skal udvides yderligere længere nede i kæden, kan den omfatte leverandører i 
almindelighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Leverandører, der er etableret uden 
for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's 
minimumsstandard, når de sælger 
fødevarer til købere, der er etableret i 
Unionen, for at undgå uønskede 
fordrejninger, som følger af beskyttelsen af 
leverandører fra EU.

(8) For at sikre, at EU overholder sine 
traktatmæssige forpligtelser om 
udviklingsvenlig politikkohærens og sine 
forpligtelser vedrørende målene for 
bæredygtig udvikling, bør leverandører, 
der er etableret uden for Unionen, kunne 
påberåbe sig EU's minimumsstandard, når 
de sælger landbrugs- og fødevarer til 
købere, der markedsfører disse varer på 
EU-markedet, for at undgå uønskede 
fordrejninger, som følger af beskyttelsen af
leverandører fra EU.

Begrundelse

Den faldende andel af indtægter, som går til små fødevareproducenter og arbejdstagere i 
udviklingslande, og de arbejdsvilkår, de stilles over for som en konsekvens af illoyal 
handelspraksis, underminerer Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til 
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
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Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Prisen for den ulige magtbalance i 
forsyningskæden og supermarkedernes 
illoyale handelspraksis er høj, og dette 
skaber og forstærker betydelige negative 
sociale og miljømæssige konsekvenser i de 
fleste landbrugslande og fattige lande, 
herunder nægtelse af grundlæggende 
menneskerettigheder, kønsdiskriminering, 
mangel på lønninger, man kan leve af, og 
lange arbejdstider.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I kraft af klager fra 
producentorganisationer eller disses 
sammenslutninger kan der sikres 
beskyttelse af identiteten hos medlemmer 
af organisationerne, som er små og 
mellemstore leverandører og mener, at de 
udsættes for illoyal handelspraksis. De 
håndhævende myndigheder i 
medlemsstaterne bør således kunne 
modtage og reagere på klager fra sådanne 
aktører, idet de beskytter de sagsøgtes 
proceduremæssige rettigheder.

(14) I kraft af klager fra 
producentorganisationer eller disses 
sammenslutninger samt fra 
sammenslutninger, der arbejder med 
producenter eller med dokumenteret 
ekspertise inden for handelspraksis i 
fødevareforsyningskæder, herunder 
ikkestatslige organisationer og 
civilsamfundsorganisationer eller 
eventuelle andre interesserede parter, kan 
der sikres beskyttelse af identiteten hos 
medlemmer af organisationerne, som er 
små og mellemstore leverandører og 
mener, at de udsættes for illoyal 
handelspraksis. De håndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne bør 
således kunne modtage og reagere på 
klager fra sådanne aktører, idet de 
beskytter de sagsøgtes proceduremæssige 
rettigheder.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at give repræsentative sammenslutninger retten til at indgive 
en klage på vegne af en eller flere af deres medlemmer, eftersom de fleste individuelle 
leverandører ikke har midlerne til at tage et sådant skridt på egen hånd.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
visse former for illoyal handelspraksis, der 
forekommer i forbindelse med salg af 
fødevarer fra leverandører, der er små og 
mellemstore virksomheder, til købere, der 
ikke er små eller mellemstore 
virksomheder.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
visse former for illoyal handelspraksis, der 
forekommer i forbindelse med salg af 
landbrugs- og fødevarer fra leverandører 
til købere, herunder transaktioner mellem 
producentorganisationer eller 
kooperativer og deres medlemmer.

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides til alle købere for at forhindre videreførelse af illoyal 
handelspraksis i hele forsyningskæden uden adgang til klagemuligheder for ramte 
producenter og leverandører ("dominoeffekten"). Det er nødvendigt medtage relationerne 
imellem kooperativer og deres medlemmer især i mejeribranchen, hvor kooperativer ofte har 
opnået stor forhandlingsstyrke i forhold til deres medlemmer.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "køber": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er etableret i Unionen, og som 
køber fødevarer gennem handel. 
Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe 
af sådanne fysiske og juridiske personer

a) "køber": enhver fysisk eller juridisk 
person, uanset vedkommendes 
etableringssted, som køber
landbrugsprodukter eller fødevarer 
gennem handel med henblik på at 
markedsføre dem på EU-markedet. 
Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe 
af sådanne fysiske og juridiske personer

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "urimelig handelspraksis": 
praksis, som klart afviger fra god og 
redelig praksis på handelsområdet, er i 
strid med god tro og redelig handlemåde, 
og som en køber ensidigt påtvinger en 
leverandør, eller som påtvinger eller 
forsøger at påtvinge en urimelig og 
uforholdsmæssig overførsel af køberens 
økonomiske risiko på leverandøren, eller 
en betydelig ubalance mellem rettigheder 
og forpligtelser for leverandøren i et 
kommercielt forhold før, under eller efter 
aftalen

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en "leveringsaftale": en skriftlig 
aftale mellem leverandør og køber, der på 
en klar og gennemsigtig måde dækker de 
relevante elementer af handelsaftalen, 
herunder parternes navne, deres 
rettigheder og forpligtelser, pris, løbetid, 
leveringsbetingelser, betalingsbetingelser 
samt årsag, gennemførelse af kontrakten 
og virkningerne af at ophæve aftalen.

Begrundelse

Definitionen tjener til at udvikle og overvåge de øvrige elementer, der foreslås i direktivet. 
For at sikre gennemsigtighed bør der foreligge en skriftlig aftale, der gør det muligt at 
overvåge og bekæmpe misbrug, der reguleres af og er forbudt i henhold til selve direktivet.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende
former for handelspraksis er forbudt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle
former for illoyal handelspraksis er 
forbudt, herunder mindst følgende former 
for handelspraksis:

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En køber annullerer ordrer på 
letfordærvelige fødevarer med så kort 
varsel, at en leverandør ikke med 
rimelighed kan forventes at finde en 
alternativ måde at afsætte eller anvende de 
pågældende produkter på.

b) En køber annullerer ordrer på 
letfordærvelige fødevarer med så kort 
varsel, at en leverandør ikke med 
rimelighed kan forventes at finde en 
alternativ måde at afsætte eller anvende de 
pågældende produkter på til samme værdi.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en køber bruger omvendte 
elektroniske auktioner eller totrins-
auktioner til at presse priserne ned; disse 
er ikke regulerede og er af en sådan art, 
at de ikke sikrer gennemsigtighed i 
forhandlingerne, prissætningen og de 
bydende i forbindelse med indkøb af 
landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer af EU-certificeret 
kvalitet og oprindelse såvel som ikke-
certificerede produkter

Begrundelse

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
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ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En køber ændrer ensidigt og med 
tilbagevirkende kraft vilkårene i 
leveringsaftalen med hensyn til en 
leverings eller forsynings hyppighed, 
timing eller omfang, kvalitetsstandarderne 
eller priserne på fødevarerne.

c) En køber ændrer ensidigt vilkårene 
i leveringsaftalen med hensyn til en 
leverings eller forsynings hyppighed, 
timing eller omfang, kvalitetsstandarderne 
eller priserne på fødevarerne eller 
betalingsbetingelserne.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) En leverandør kompenserer for det 
fødevarespild, der forekommer hos en 
køber, og som ikke skyldes leverandørens 
forsømmelighed eller fejl.

d) En leverandør kompenserer for det 
fødevarespild, der forekommer når varen 
er overgået til en købers besiddelse, og 
som ikke skyldes leverandørens 
forsømmelighed eller fejl.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) En køber sælger en 
landbrugsfødevare under kostprisen, til 
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hvilken den blev indkøbt, for at stimulere 
salget af andre varer ("slagtilbud").

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) En køber hævder, på inkonsekvent 
måde, at produkter ikke overholder 
kosmetiske specifikationer, i den hensigt 
at annullere eller reducere vilkårene i 
leveringsaftalen.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) En køber anvender 
"minimumsholdbarhed ved modtagelse"-
kriteriet overdrevent strengt for at afvise 
en tidligere accepteret ordre eller afvise 
en ordre, som af årsager, der ikke har 
med leverandøren at gøre, ikke er blevet 
behandlet hurtigt nok.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) En køber kræver, at leverandører 
bærer de finansielle omkostninger ved 
upræcise prognoser, som er tilvejebragt af 
køberen med henblik på, at den 
pågældende leverandør kan planlægge sin 
produktion, så den tager højde for 
prognosens ordrevolumen.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En leverandør skal indgive en 
eventuel klage til den håndhævende 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
køber, der mistænkes for at have udøvet en 
forbudt handelspraksis, er etableret.

1. En leverandør skal indgive en 
eventuel klage til den håndhævende 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
køber, der mistænkes for at have udøvet en 
forbudt handelspraksis, er etableret, uden 
at skulle afholde de relevante 
administrative og proceduremæssige 
omkostninger.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En leverandør, der er etableret 
uden for EU, indgiver en eventuel klage 
til den håndhævende myndighed i en 
hvilken som helst medlemsstat. Efter at 
have modtaget klagen fremsender den 
håndhævende myndighed den til den 
håndhævende myndighed i den 
medlemsstat, hvor den køber, der 
mistænkes for at have udøvet en forbudt 
handelspraksis, er etableret (hvis denne er 
etableret i en anden medlemsstat end den, 
hvori klagen blev modtaget).

Begrundelse

Direktivet finder også anvendelse på leverandører uden for EU. Dette ændringsforslag 
fastsætter således mekanismen for sådanne leverandørers indgivelse af klager. Det er 
afgørende for at forhindre forskelsbehandling mellem EU-leverandører og 
tredjelandsleverandører og forhindre konkurrenceforvridning og fordrejning i samhandelen. 
Det er vigtigt, eftersom det bidrager til opfyldelse af den traktatbestemte forpligtelse til 
udviklingsvenlig politikkohærens og EU's forpligtelser i forbindelse med målene for 
bæredygtig udvikling.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Når køberen er etableret uden for 
Unionen, indgiver leverandøren en 
eventuel klage til den håndhævende 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
leverandøren er etableret. Når 
leverandøren er etableret uden for 
Unionen, kan leverandøren indgive en 
eventuel klage til en hvilken som helst 
udpeget håndhævende myndighed.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Producentorganisationer eller 
sammenslutninger af disse, hvis 
medlemmer eller medlemmers medlemmer 
mener, at de udsættes for en forbudt 
handelspraksis, har ret til at indgive en 
klage.

2. Producentorganisationer eller 
sammenslutninger af disse i og uden for 
Unionen, hvis medlemmer eller 
medlemmers medlemmer mener, at de 
udsættes for en forbudt handelspraksis, og 
organisationer, der arbejder med 
producenter eller med dokumenteret 
ekspertise inden for handelspraksis i 
fødevareforsyningskæder, herunder 
NGO'er og civilsamfundsorganisationer 
eller andre organisationer, der handler på 
vegne af producenter, eller eventuelle 
andre interesserede parter, har ret til at 
indgive en klage.

Begrundelse

For at overvinde frygtfaktoren og sikre effektiv adgang for sårbare aktører er det vigtigt at 
udvide retten til at indgive en klage til organisationer, der arbejder for at fremme rimelighed i 
forsyningskæder og støtte sårbare aktører, som f.eks. små fødevareproducenter og kvinder. 
Dette er særligt relevant i lande med en lav grad af forvaltning og høj ulighed.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen udarbejder en 
flersproget vejledning, som skal være 
tilgængelig på dens websted, og som 
forklarer, hvordan der kan udarbejdes en 
klage, og hvilken type oplysninger de 
respektive håndhævelsesmyndigheder i 
hele Unionen skal have for at afgøre, om 
der kan indledes en formel undersøgelse.

Begrundelse

SMV'er har ofte ikke den ekspertise og knowhow, der er nødvendig, for at de kan forsvare 
deres rettigheder. Dette gælder især for SMV'er i udviklingslandene. Kommissionens 
rådgivning og støtte er derfor nødvendig, for at SMV'er kan beskytte og håndhæve deres 
rettigheder.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som 
fastlægger de kriterier og den metode, 
som de retshåndhævende myndigheder 
skal anvende ved fastlæggelsen af beløbet 
for bøder, idet der mindst tages højde for 
følgende elementer: den overtrædende 
virksomheds omsætning, den 
overtrædende virksomheds optjente 
fordele som følge af den illoyale 
handelspraksis, antal og retsstilling af 
ofrene for overtrædelsen, en købers 
gentagne brug af illoyal handelspraksis.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen sikrer, at GD AGRI 
har en funktionspostkasse, der er 
tilgængelig på dets websted, for at hjælpe 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) både i og uden for Unionen med 
at beskytte og håndhæve deres rettigheder 
imod illoyal handelspraksis1a gennem 
oplysning om procedurerne. Alle 
relevante oplysninger skal leveres på 
samtlige EU-sprog.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen og 
medlemsstaternes håndhævende 
myndigheder anvender dette direktivs 
regler i nært samarbejde. De nærmere 
bestemmelser for samarbejdet inden for 
netværket, herunder ordninger for 
information, høring og fordeling af sager 
om urimelig handelspraksis på tværs af 
grænserne fastlægges og revideres af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne.
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Begrundelse

Koordinering på EU-plan er afgørende for at sikre, at illoyal handelspraksis, der involverer 
aktører fra flere medlemsstater og aktører, der er baseret uden for EU, behandles ens, og at 
håndhævelsesmyndigheder kan udveksle oplysninger, tildele sager om illoyal handelspraksis 
på tværs af grænserne og koordinere deres tilgang. Et netværk giver desuden et kontaktpunkt 
for leverandører fra lande uden for EU, som er i tvivl om, hvilken national håndhævende 
myndighed de skal klage til. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år sender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om illoyal handelspraksis i relationer 
mellem virksomheder i 
fødevareforsyningskæden. Denne rapport 
skal navnlig indeholde alle relevante data 
om anvendelsen og håndhævelsen af 
bestemmelserne i nærværende direktiv i 
den pågældende medlemsstat det 
foregående år.

1. Senest den 15. marts hvert år sender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om illoyal handelspraksis i relationer 
mellem virksomheder i 
fødevareforsyningskæden. Denne rapport 
skal navnlig indeholde alle relevante data 
om anvendelsen og håndhævelsen af 
bestemmelserne i nærværende direktiv i 
den pågældende medlemsstat det 
foregående år, med særlig vægt på 
grænseoverskridende illoyal 
handelspraksis og dennes direkte og 
indirekte indvirkning på leverandører, 
herunder leverandører, der er 
hjemmehørende uden for Unionen.
Medlemsstaterne rapporterer også om 
virkningen af gennemførelsen af det 
nuværende direktiv om reduktion af 
fødevarespild, øget fødevaresikkerhed og 
fremme af bæredygtig praksis i 
fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tidligst tre år efter datoen for dette 1. Tre år efter datoen for dette 
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direktivs anvendelse foretager 
Kommissionen en evaluering af dette 
direktiv og forelægger en rapport om de 
vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

direktivs anvendelse foretager 
Kommissionen en evaluering af dette 
direktiv og forelægger en rapport om de 
vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget. 
Rapporten skal lægge særlig vægt 
på direktivets effektivitet for beskyttelsen 
af de mest sårbare aktører mod illoyal 
handelspraksis i hele 
fødevareforsyningskæden, både inden for 
og uden for Unionen. Den skal også 
evaluere direktivets bidrag til at reducere 
fødevarespild, øge fødevarekvaliteten og 
fremme bæredygtig praksis i 
fødevareforsyningskæden. Rapporten skal 
vurdere behovet for en revision af 
direktivet, navnlig inddragelsen af nye 
former for illoyal handelspraksis, og for 
at gøre brug af data om 
inputomkostninger og prisafsmitning i 
forsyningskæden for landbrugsvarer for 
at opstille kriterier for fastlæggelse af 
rimelige priser i en leveringsaftale. På 
grundlag af denne rapport vil 
Kommissionen eventuelt forelægge 
behørige forslag til lovgivning.
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