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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s jordbrukare har svagast ställning i livsmedelskedjan eftersom de har mycket liten 
förhandlingsmakt. Genom den gemensamma jordbrukspolitiken har det under de senaste åren 
införts nya bestämmelser för att förbättra deras marknadsställning genom att främja större 
leverantörskoncentration i form av producentsammanslutningar.

Den politiska utvecklingen är alltså positiv, men det finns utrymme för förbättring genom 
lagstiftning, och mycket kvarstår att göra för att uppnå optimal balans mellan de olika 
aktörerna. Marknaden för jordbruksbaserade livsmedel är mycket fragmenterad, den 
gemensamma jordbrukspolitikens stödverktyg är marknadsorienterade och prisvolatiliteten 
ökar. Allt detta är faktorer som signalerar att det finns stort behov av att säkerställa lika 
villkor mellan leverantörer och köpare.

Det är viktigt att betona att otillbörliga metoder kan leda till att jordbrukarna lider ekonomiska 
förluster, som omintetgör de positiva effekterna av den gemensamma jordbrukspolitikens 
stöd, som allt oftare är kopplade till krav på miljömässig hållbarhet. Det finns många typer av 
otillbörliga metoder, men vissa – t.ex. återförsäljning under inköpspris – är mycket vanliga 
och de drabbade har väldigt små möjligheter att agera mot dem, på grund av rättsliga luckor 
och oklarheter.

Det är dags för EU att ta tag i frågan och försöka skapa en rättslig ram för bättre balans i 
livsmedelskedjan. Otillbörliga metoder skadar lönsamheten för många jordbruksföretag i EU, 
och medlemsstaterna kan inte blunda för situationen. Det s.k. leverantörskedjeinitiativet som 
togs för några år sen innehåller ett antal positiva principer för god praxis, men det räcker 
tyvärr inte för att verkningsfullt motverka otillbörliga metoder om det inte kompletteras med 
påföljder för överträdelser och möjligheter att lämna in klagomål konfidentiellt.

Vi gläder oss över att kommissionen har tagit detta första steg för att anta EU-lagstiftning på 
det här området, med förslag till minimiregler för alla EU-länder. Förslaget bör dock 
förbättras på vissa punkter så att det inte bara blir en tom politisk gest.

Först och främst är det mycket viktigt att EU:s lagtext inte urvattnar de framsteg som vissa 
medlemsstater redan gjort för att ta itu med otillbörliga metoder. Att tillåta att nationella 
myndigheter antar strängare bestämmelser än minimibestämmelserna i direktivet är avgörande 
för föredraganden. Vissa länder har antagit bestämmelser som kraftigt förbättrat förhållandet 
mellan alla aktörer i värdekedjan.

Förslagets syfte är alltför begränsat. Det omfattar bara större köpares otillbörliga metoder 
gentemot små och medelstora leverantörsföretag. Föredraganden anser att EU:s rättsliga 
skydd bör utvidgas till att omfatta hela skalan av orättvisa situationer.

Kommissionens text tar inte upp problemet med återförsäljning under inköpspris, men det är 
precis det som jordbrukarna oftast klagar över, när färskvaror används som orimligt billiga 
lockbeten i stora köpares kampanjer för att locka kunder.

Föredraganden är helt övertygad om att EU:s lagstiftning blir verkningslös utan skriftliga 
avtal. Även om den gemensamma jordbrukspolitiken ännu inte kräver skriftliga avtal på 
EU-nivå bör det nya direktivet åtminstone återspegla de framsteg som till viss del gjorts inom 
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ramen för den samlade marknadsordningen inom jordbruket, som ger medlemsstaterna 
möjlighet att kräva skriftliga avtal inom det egna territoriet. Föredraganden uppmuntrar alla 
medlemsstater att införa krav på skriftliga avtal, så som t.ex. gjorts i Spanien.

För att säkra lika villkor i hela EU bör medlemsstaterna ha enhetliga kriterier för att beräkna 
påföljderna för otillbörliga metoder, utan att undergräva den nationella behörigheten. 
Föredraganden föreslår en beräkningsformel som liknar sådana som redan finns på andra 
ställen i EU-rätten.

Öppenhet på marknaden är också en viktig faktor som EU-rätten bör beakta när otillbörliga 
handelsmetoder regleras. I linje med vissa existerande nationella bestämmelser anser 
föredraganden att alla medlemsstater bör inrätta nationella kontrollmyndigheter för 
jordbruksbaserade livsmedelskedjor för att övervaka marknadspriser och upptäcka 
oriktigheter. Ett sådant verktyg skulle vara mycket användbart för att kunna bedöma 
lagstiftningens genomförande inför en framtida översyn och för att utbyta nationella 
uppgifter.

Möjligheten till sekretess för en producent som inger ett klagomål är ett centralt element i 
kommissionens förslag. På så sätt behöver producenten inte vara rädd för att inge klagomål. 
Föredraganden vill stärka kommissionens text så att denna sekretess tillämpas automatiskt.

Bland de andra relevanta ändringarna av kommissionens förslag vill föredraganden lyfta fram 
vikten av att direktivet även ska omfatta köpare som är baserade i tredjeland och som köper 
EU-produkter för försäljning på medlemsstaternas marknader. Syftet är att förhindra att en 
köpare kan kringgå EU:s bestämmelser genom att helt enkelt flytta sin etableringsort utanför 
EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inom livsmedelskedjan är olika 
aktörer verksamma i olika led, inom 
produktion, förädling, saluföring, 
distribution av och detaljhandel med 
livsmedel. Kedjan är den i särklass 
viktigaste kanalen för att föra livsmedlen 
”från jord till bord”. Aktörerna handlar 
med livsmedel, dvs. huvudsakligen de 
jordbruksråvaror, inklusive fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, som förtecknas i 

(3) Inom den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjan är olika aktörer 
verksamma i olika led, inom produktion, 
förädling, saluföring, distribution av och 
detaljhandel med jordbruksprodukter eller 
livsmedel. Kedjan är den i särklass 
viktigaste kanalen för att leverera 
produkter. Aktörerna handlar med
jordbruksprodukter eller livsmedel, dvs. 
huvudsakligen de jordbruksråvaror, 
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bilaga I till EUF-fördraget för användning 
som livsmedel, samt andra livsmedel som 
inte förtecknas i bilagan men som 
framställs genom bearbetning av 
jordbruksprodukter.

inklusive fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, som förtecknas i 
bilaga I till EUF-fördraget för användning 
som livsmedel, andra livsmedel som inte 
förtecknas i bilagan men som framställs 
genom bearbetning av jordbruksprodukter, 
samt jordbruksprodukter. 

(Ändringen från ”livsmedelskedjan” till 
”den jordbruksbaserade livsmedelskedjan” 
gäller hela texten. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Aktörerna varierar i antal och 
storlek i de olika leden i livsmedelskedjan. 
De har olika förhandlingspositioner 
eftersom koncentrationen av aktörer 
varierar, vilket kan leda till att företag 
genom otillbörliga handelsmetoder 
missbrukar sin förhandlingsposition. 
Otillbörliga handelsmetoder är ett problem 
särskilt för små och medelstora företag i 
livsmedelskedjan. Jordbruksföretag som 
levererar jordbruksråvaror är ofta små 
eller medelstora.

(5) Aktörerna varierar i antal och 
storlek i de olika leden i den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. De 
har olika förhandlingspositioner eftersom 
koncentrationen av aktörer varierar, vilket 
kan leda till att företag genom otillbörliga 
handelsmetoder missbrukar sin 
förhandlingsposition. Otillbörliga 
handelsmetoder är ett problem särskilt för 
små och medelstora företag samt 
medelstora börsnoterade företag i den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, både 
inom och utanför unionen. Alla aktörer, 
oavsett ekonomisk storlek, löper dock risk 
att utsättas för otillbörliga 
handelsmetoder.

Motivering

För den första delen av ändringsförslaget: se kommentar under ändringsförslag 1. Den andra 
delen handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta alla aktörer, oavsett 
ekonomisk storlek. Småskaliga livsmedelsproducenter och arbetstagare i utvecklingsländerna 
drabbas direkt eller indirekt av de otillbörliga handelsmetoder som mycket inflytelserika 
aktörer i livsmedelskedjan använder sig av.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Jordbruksföretag som levererar 
jordbruksråvaror är ofta små eller 
medelstora. Den begränsade 
uppsättningen kriterier för att definiera 
små och medelstora företag överskrids 
emellertid ofta i jordbruksproduktionen, 
t.ex. när säsongsarbetare anställs. Man 
bör därför utvidga omfattningen av det 
här direktivet till medelstora börsnoterade 
företag. Medelstora börsnoterade företag 
är företag eller producentorganisationer, 
kooperativ eller sammanslutningar av 
producentorganisationer med medelstor 
struktur och med hög kapitalrelation med 
upp till 3 000 anställda. Medelstora 
börsnoterade företag kan vidare vara 
familjeföretag. Små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag har liten marknadskraft jämfört 
med de stora aktörerna i jordbruks- eller 
livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En miniminivå för EU:s skydd mot 
vissa uppenbart otillbörliga 
handelsmetoder borde införas för att 
minska förekomsten av sådana metoder 
och för att bidra till att säkerställa en skälig 
levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle 
gynna alla jordbruksproducenter och alla 
fysiska och juridiska personer som är 
livsmedelsleverantörer, inklusive 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, om dessa 

(7) En miniminivå för EU:s skydd mot 
vissa uppenbart otillbörliga 
handelsmetoder borde införas för att 
minska förekomsten av sådana metoder 
och för att bidra till att säkerställa en skälig 
levnadsstandard för jordbrukare. Det skulle 
gynna alla jordbruksproducenter och alla 
fysiska och juridiska personer som är 
livsmedelsleverantörer, inklusive 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer. Eftersom den 
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uppfyller den definition av mikroföretag 
samt små och medelstora företag som 
anges i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG12. Dessa 
små eller medelstora leverantörer är 
särskilt utsatta för otillbörliga 
handelsmetoder och det är störst risk för 
dem att deras ekonomiska bärkraft 
påverkas negativt. Eftersom den 
ekonomiska press som otillbörliga 
handelsmetoder medför för de små och 
medelstora företagen ofta förs vidare i 
kedjan och ytterst drabbar 
jordbruksproducenterna bör regler om 
otillbörliga handelsmetoder skydda även
små och medelstora leverantörer i leden 
efter primärproduktionen. När man skyddar 
leverantörer i mellanledet bör man också 
undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt 
omotiverade prishöjningar) som innebär att 
handeln omfördelas från 
jordbruksproducenterna och deras
sammanslutningar som producerar 
bearbetade produkter till leverantörer som 
inte är skyddade.

ekonomiska press som otillbörliga 
handelsmetoder medför för företagen ofta 
förs vidare i kedjan och ytterst drabbar 
jordbruksproducenterna bör regler om 
otillbörliga handelsmetoder skydda även 
leverantörer i leden efter 
primärproduktionen. När man skyddar 
leverantörer i mellanledet bör man också 
undvika oavsiktliga konsekvenser (särskilt 
omotiverade prishöjningar) som innebär att 
handeln omfördelas från 
jordbruksproducenterna och deras 
sammanslutningar som producerar 
bearbetade produkter till leverantörer som 
inte är skyddade.

__________________

12 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta 
alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Leverantörer i tredjeländer bör 
kunna lita till EU:s minimiskydd när de 
säljer livsmedel till köpare inom EU, för att 
inte skyddet för leverantörer inom unionen 
ska leda till oavsiktliga snedvridande 
effekter.

(8) Leverantörer i tredjeländer bör 
kunna lita till EU:s minimiskydd när de 
säljer livsmedel till köpare inom EU, för att 
inte skyddet för leverantörer inom unionen 
ska leda till oavsiktliga snedvridande 
effekter. Unionens politik bör också vara 
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förenlig med unionens åtaganden för 
målen om hållbar utveckling.

Motivering

Den krympande intäktsandel som når de småskaliga livsmedelsproducenterna och 
arbetstagarna i utvecklingsländerna, och de arbetsförhållanden de får till följd av otillbörliga 
handelsmetoder, motverkar unionens utvecklingspolitik och dess mål enligt Agenda 2030 för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De relevanta bestämmelserna bör 
gälla för större aktörer i livsmedelskedjan, 
dvs. sådana som inte är små eller 
medelstora företag, eftersom de vanligen 
har en starkare förhandlingsposition när 
de handlar med små och medelstora 
leverantörer.

(9) De relevanta bestämmelserna bör 
gälla för alla aktörer i den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta 
alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eftersom de flesta medlemsstaterna 
redan har nationella bestämmelser om 
otillbörliga handelsmetoder, även om de 
skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett 
direktiv som instrument för att införa ett 
minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta 
borde göra det möjligt för medlemsstaterna 
att införliva de relevanta bestämmelserna i 
sina nationella rättssystem så att de kan 

(10) Eftersom de flesta medlemsstaterna 
redan har nationella bestämmelser om 
otillbörliga handelsmetoder, även om de 
skiljer sig åt, är det lämpligt att använda ett 
direktiv som instrument för att införa ett 
minimiskydd i unionslagstiftningen. Detta 
borde göra det möjligt för medlemsstaterna 
att införliva de relevanta bestämmelserna i 
sina nationella rättssystem så att de kan 
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skapa ett sammanhållet system. 
Medlemsstaterna bör inte hindras från att 
anta och på sitt territorium tillämpa en 
strängare nationell lagstiftning för att 
skydda små och medelstora leverantörer 
och köpare mot sådana otillbörliga 
handelsmetoder som förekommer mellan 
företag i livsmedelskedjan, inom ramarna 
för unionslagstiftningen för den inre 
marknadens funktion.

skapa ett sammanhållet system. 
Medlemsstaterna bör inte hindras från att 
anta och på sitt territorium tillämpa en 
strängare nationell lagstiftning för att 
skydda alla leverantörer och köpare, 
oavsett ekonomisk storlek, mot sådana 
otillbörliga handelsmetoder som 
förekommer mellan företag i den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, inom 
ramarna för unionslagstiftningen för den 
inre marknadens funktion.

Motivering

Det här ändringsförslaget handlar om att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta 
alla aktörer, oavsett ekonomisk storlek.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom otillbörliga 
handelsmetoder kan förekomma vid alla 
stadier i försäljningen av ett livsmedel, dvs. 
före, under och efter själva 
försäljningstransaktionen, bör 
medlemsstaterna se till att bestämmelserna 
i detta direktiv gäller oberoende av när de 
förekommer.

(11) Eftersom otillbörliga 
handelsmetoder kan förekomma vid alla 
stadier i försäljningen av en jordbruks-
eller livsmedelsprodukt, dvs. före, under 
och efter själva försäljningstransaktionen, 
eller i samband med tillhandahållande av 
tjänster som hör samman med 
försäljningsprocessen och som köparen 
tillhandahåller leverantören, bör 
medlemsstaterna se till att bestämmelserna
i detta direktiv gäller oberoende av när de 
förekommer.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När man ska avgöra om en viss 
handelsmetod kan anses vara otillbörlig är 

(12) När man ska avgöra om en viss 
handelsmetod kan anses vara otillbörlig är 
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det viktigt att man inte begränsar 
användningen av sådana avtal mellan 
handelsparter som är rättvisa och som leder 
till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt 
att skilja mellan metoder som klart och 
otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan 
parterna och sådana som tillämpas efter att 
transaktionen har inletts och som inte på ett 
klart och otvetydigt sätt har 
överenskommits i förväg, så att man endast 
förbjuder ensidiga och retroaktiva 
ändringar av relevanta villkor i 
leveransavtalet. Vissa handelsmetoder 
anses dock vara otillbörliga till sin natur 
och parterna bör inte ha möjlighet att avtala 
om de ska tillämpas eller inte.

det viktigt att man inte begränsar 
användningen av sådana avtal mellan 
handelsparter som är rättvisa och som leder 
till ökad effektivitet. Det är därför lämpligt 
att skilja mellan metoder som klart och 
otvetydigt föreskrivs i leveransavtal mellan 
parterna och sådana som tillämpas efter att 
transaktionen har inletts och som inte på ett 
klart och otvetydigt sätt har 
överenskommits i förväg, så att man endast 
förbjuder ensidiga och retroaktiva 
ändringar av relevanta villkor i 
leveransavtalet. Vissa handelsmetoder 
anses dock vara otillbörliga till sin natur 
och parterna bör inte ha möjlighet att avtala 
om de ska tillämpas eller inte. 
Leverantörer bör heller inte sättas under 
press när leveransavtal ingås.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av förbuden i direktivet bör 
medlemsstaterna utse en myndighet som 
ansvarar för genomförandet. Myndigheten 
bör kunna agera antingen på eget initiativ 
eller vid klagomål från de parter som 
drabbas av otillbörliga handelsmetoder i 
livsmedelskedjan. Om en klagande begärt 
att få vara anonym på grund av rädsla för 
repressalier bör medlemsstatens 
tillsynsmyndighet bevilja begäran.

(13) För att säkerställa ett effektivt 
genomförande av förbuden i direktivet bör 
medlemsstaterna utse en myndighet som 
ansvarar för genomförandet. Myndigheten 
bör kunna agera antingen på eget initiativ 
eller vid klagomål från de parter som 
drabbas av otillbörliga handelsmetoder i 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.
När ett klagomål registreras bör 
medlemsstatens tillsynsmyndighet 
garantera den klagandes anonymitet.

Motivering

Ändringsförslaget garanterar anonymitet i samband med klagomål.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att säkerställa att förbudet mot 
otillbörliga handelsmetoder tillämpas 
effektivt bör ansvariga 
tillsynsmyndigheter förfoga över de 
resurser, den personal och de 
expertkunskaper som krävs.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Klagomål från 
producentorganisationer eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer kan användas för 
att skydda identiteten för enskilda 
medlemmar i organisationen som är små 
eller medelstora leverantörer och som anser 
att de utsätts för otillbörliga 
handelsmetoder. Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta 
emot och agera efter klagomål från sådana 
enheter samtidigt som de skyddar den 
svarandes processuella rättigheter.

(14) Klagomål från producent- eller 
leverantörsorganisationer eller 
sammanslutningar av sådana 
organisationer kan användas för att skydda 
identiteten för enskilda medlemmar i 
organisationen eller för familjejordbruk,
som är små eller medelstora leverantörer 
och som anser att de utsätts för otillbörliga 
handelsmetoder. Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör därför kunna ta 
emot och agera efter klagomål från sådana 
enheter samtidigt som de skyddar den 
svarandes processuella rättigheter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter 
som krävs för att effektivt kunna samla in 
fakta genom att begära in uppgifter. De bör 
också ha befogenhet att kräva att en 
förbjuden metod inte längre ska 
användas, om det skulle behövas. 
Möjligheten att använda avskräckande 
åtgärder, t.ex.. böter och publicering av 

(15) Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör få de befogenheter 
som krävs för att effektivt kunna samla in 
fakta genom att begära in uppgifter. För att 
detta direktiv ska genomföras effektivt bör 
tillsynsmyndigheterna också ha 
befogenhet att förbjuda otillbörliga 
handelsmetoder, förelägga böter och 
påföljder och publicera 
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resultaten från undersökningar, kan leda 
till att beteenden förändras och att parterna 
hittar administrativa lösningar, och bör 
därför ingå i tillsynsmyndigheternas 
befogenheter. Kommissionen och 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter bör 
ha ett nära samarbete för att säkerställa att 
de har samma inställning när det gäller 
tillämpningen av bestämmelserna i 
direktivet. Framför allt bör 
tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. 
genom att utbyta information och att bistå 
varandra vid undersökningar som har en 
gränsöverskridande dimension.

undersökningsresultat. Sådana 
befogenheter kan ha en avskräckande 
effekt och leda till att beteenden förändras 
och att parterna hittar administrativa 
lösningar, och de bör därför ingå i 
tillsynsmyndigheternas befogenheter.
Tillsynsmyndigheterna bör beakta 
upprepade överträdelser av detta direktiv.
Kommissionen och medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör ha ett nära 
samarbete för att säkerställa att de har 
samma inställning när det gäller 
tillämpningen av bestämmelserna i 
direktivet, särskilt när det gäller böter och 
påföljder. Framför allt bör 
tillsynsmyndigheterna bistå varandra, t.ex. 
genom att utbyta information och att bistå 
varandra vid undersökningar som har en 
gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tillsynsmyndigheterna bör 
tillämpa avskräckande och proportionella 
påföljder för dem som bryter mot de regler 
som fastställs i detta direktiv. Upprepade 
brott mot reglerna från en affärsenhet 
måste tas i beaktande när man avgör 
påföljden.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att strategin för otillbörliga 
handelsmetoder mellan företag i 
livsmedelskedjan ska kunna genomföras 
effektivt bör kommissionen se över 
tillämpningen av direktivet och lägga fram 

(19) För att strategin för otillbörliga 
handelsmetoder mellan företag i 
livsmedelskedjan ska kunna genomföras 
effektivt bör kommissionen se över 
tillämpningen av direktivet och lägga fram 
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en rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén. Vid 
översynen bör man också särskilt se om det 
vore berättigat att i framtiden även ge 
skydd åt små och medelstora köpare av 
livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, 
utöver skyddet för små och medelstora 
leverantörer.

en rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén. Vid 
översynen bör man också särskilt 
undersöka möjligheten att utvidga 
förteckningarna över förbjudna 
otillbörliga handelsmetoder som fastställs 
i det här direktivet och se om det vore 
berättigat att i framtiden även ge skydd åt 
små och medelstora köpare av 
livsmedelsprodukter i försörjningskedjan, 
utöver skyddet för små och medelstora 
leverantörer.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet är tillämpligt på vissa 
otillbörliga handelsmetoder som 
förekommer när en leverantör som är ett 
litet eller medelstort företag säljer 
livsmedelsprodukter till en köpare som inte 
är ett litet eller medelstort företag.

2. Direktivet är tillämpligt på vissa 
otillbörliga handelsmetoder som 
förekommer när en leverantör säljer 
livsmedelsprodukter till en köpare.

Motivering

Det är mycket viktigt att direktivet omfattar alla operatörer i livsmedelskedjan så att man 
undviker att otillbörliga handelsmetoder flyttas runt i kedjan för att flytta ansvaret till andra 
företag och därmed kringgå förbudet. Angivelsen ”små och medelstora” ska i hela texten 
bytas mot ”alla”.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) köpare: varje fysisk eller juridisk 
person som är etablerad i unionen och 
som köper livsmedelsprodukter genom 
handel. Termen ”köpare” kan även omfatta 

a) köpare: varje fysisk eller juridisk 
person, oavsett denna persons 
etableringsort, som köper jordbruks- och
livsmedelsprodukter genom handel för 
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en grupp av sådana fysiska eller juridiska 
personer.

förädling, distribution eller detaljhandel 
och/eller tillhandahåller tjänster kopplade 
till dessa produkter i unionen. Termen 
”köpare” kan även omfatta en grupp av 
sådana fysiska eller juridiska personer. 

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att i direktivets tillämpningsområde inkludera de aktörer som, 
även om de är etablerade utanför EU, köper och säljer produkter på EU:s marknad. På så 
sätt förhindrar man att en köpare kringgår bestämmelserna i direktivet genom att helt enkelt 
flytta sin etableringsort utanför EU.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) leverantör: varje 
jordbruksproducent eller fysisk eller 
juridisk person, oberoende av 
etableringsort, som säljer 
livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” 
kan även omfatta en grupp av sådana 
jordbruksproducenter eller sådana fysiska 
och juridiska personer, inklusive 
producentorganisationer och
sammanslutningar av 
producentorganisationer.

b) leverantör: varje 
jordbruksproducent, 
livsmedelsberedningsföretag eller fysisk 
eller juridisk person som är etablerad i 
unionen och som säljer 
livsmedelsprodukter. Termen ”leverantör” 
kan även omfatta en grupp av sådana 
jordbruksproducenter eller sådana fysiska 
och juridiska personer, inklusive 
producentorganisationer,
sammanslutningar av 
producentorganisationer eller 
jordbrukskooperativ.

Motivering

Endast leverantörer med säte i EU bör skyddas av medlemsstaterna eftersom europeiska 
leverantörer inte skyddas i tredjeländer. Kooperativ har egen juridisk identitet och bör 
omfattas av den här artikeln.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) litet eller medelstort företag: ett 
företag i den mening som avses i den 
definition av mikroföretag samt små och 
medelstora som anges i bilagan till 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG14.

utgår

__________________

14 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag (EUT L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Motivering

Med hänvisning till de ändringsförslag som utvidgar direktivets tillämpningsområde behövs 
ingen definition av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ekonomisk beroendeställning: ett 
förhållande där köparen står för minst 
30 procent av leverantörens omsättning.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) livsmedelsprodukter: produkter 
som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget 
och som är avsedda för användning som 
livsmedel, samt produkter som inte 
förtecknas i bilagan men som framställs 
genom bearbetning av de produkterna för 

d) jordbruks- eller
livsmedelsprodukter: produkter som 
förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och 
som är avsedda för användning som 
livsmedel, produkter som inte förtecknas i 
bilagan men som framställs genom 
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användning som livsmedel. bearbetning av de produkterna för 
användning som livsmedel, samt 
jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färskvaror: livsmedelsprodukter 
som blir otjänliga som människoföda om 
de inte lagras, behandlas, förpackas eller 
på annat sätt skyddas från att fördärvas.

e) färskvaror: jordbruks- och 
livsmedelsprodukter som är naturligt 
lämpliga för saluföring och konsumtion i 
upp till trettio dagar eller som vid lagring 
och/eller saluföring och/eller transport 
kräver en bestämd temperatur eller 
förpackning.

Motivering

Klargörande ändringsförslag.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) produkter som inte är färskvaror: 
andra produkter än färskvaror.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) otillbörlig handelsmetod: metod 
som avviker från god affärssed, som 
strider mot god tro och heder och som en 
handelspartner ensidigt påtvingar den 
andra parten.
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Motivering

Det är viktigt att införa en definition av otillbörliga affärsmetoder och ett allmänt förbud mot 
sådana metoder för att förhindra att kraftfulla aktörer i leveranskedjan hittar på nya former 
av otillbörliga affärsmetoder för att kringgå direktivet.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande handelsmetoder förbjuds:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
åtminstone följande otillbörliga
handelsmetoder förbjuds:

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En köpare betalar en leverantör för 
färskvaror senare än 30 kalenderdagar efter 
att ha fått leverantörens faktura eller senare 
än 30 kalenderdagar efter att ha tagit emot 
färskvarorna, beroende på vilket som 
inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

a) En köpare betalar en leverantör för 
färskvaror (jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter) senare än 
30 kalenderdagar efter att ha fått 
leverantörens faktura eller senare än 
30 kalenderdagar efter att ha tagit emot 
färskvarorna (jordbruks- eller 
livsmedelsprodukterna), beroende på 
vilket som inträffar sist. Förbudet ska inte 
påverka

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En köpare betalar en leverantör 
för produkter som inte är färskvaror 
senare än 60 kalenderdagar efter att ha 
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fått leverantörens faktura eller senare än 
60 kalenderdagar efter att ha tagit emot 
produkterna, beroende på vilket som 
inträffar sist. Förbudet ska inte påverka

- följderna av sena betalningar och 
påföljderna enligt vad som fastställs i 
direktiv 2011/7/EU,

- möjligheten för en köpare och en 
leverantör att komma överens om en 
värdefördelningsklausul i den mening 
som avses i artikel 172 i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

Motivering

Ändringsförslaget utvidgar direktivets tillämpningsområde till att omfatta andra produkter än 
färskvaror, utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 2011/7/EU om sena betalningar 
och värdefördelningsklausulen i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En köpare annullerar sina order av 
färskvaror med så kort varsel att 
leverantören inte rimligen kan förväntas 
hitta något annat sätt att få avsättning för 
sina varor.

b) En köpare annullerar sina order av 
färskvaror (jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter) med så kort varsel att 
leverantören inte rimligen kan förväntas 
hitta något annat sätt att få avsättning för 
sina varor.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En köpare ändrar ensidigt och 
retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om 
leveransintervall, leveranstid, 
leveransvolym, kvalitetskrav eller pris.

c) En köpare ändrar ensidigt och 
retroaktivt avtalsvillkoren i fråga om 
leveransintervall, leveranstid, 
leveransvolym, kvalitetskrav eller pris för 
jordbruks- och livsmedelsprodukterna, 
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eller betalningsvillkoren.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En köpare säljer jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter under inköpspris.

Motivering

Det här är det vanligaste klagomålet i jordbruksbranschen och bör omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En leverantör betalar för det svinn 
som äger rum i köparens lokaler och som 
inte beror på leverantörens försumlighet 
eller fel.

d) En leverantör betalar för det svinn 
av jordbruks- eller livsmedelsprodukter 
som äger rum i köparens lokaler och som 
inte beror på leverantörens försumlighet 
eller fel.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En köpare säger ensidigt upp 
leveransavtalet.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) En köpare informerar 
leverantören om differentierad 
behandling som köparen ger, eller har för 
avsikt att ge, i förhållande till 
konkurrerande varumärken som denne 
äger eller förvaltar. Sådan differentierad 
behandling omfattar åtminstone specifika 
åtgärder eller specifikt beteende från 
köparens sida vad gäller a) listningar, b) 
hyllutrymme c) handelsmarginaler.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från artikel 6 i förslaget till förordning om 
mellanhänder på internet. Såsom har förklarats tidigare är rättvis konkurrens mellan 
oberoende varumärken och detaljhandlares egna varumärken av största vikt för att främja 
meritbaserad innovation och konkurrens. Om vertikalt integrerade detaljhandlare ska ge 
handelsfördelar till sina egna varumärken bör leverantörer av oberoende varumärken 
åtminstone informeras om deras existens och omfattning för att kunna anpassa sina 
konkurrensstrategier efter denna ojämna spelplan.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) En köpare minskar, på ett icke-
transparent sätt, mängden och/eller värdet 
av jordbruks- eller livsmedelsprodukter av 
standardkvalitet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) En köpare hotar med eller vidtar 
ekonomiska motåtgärder mot 
leverantören om den sistnämnda utövar 
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sina avtalsmässiga och juridiska 
rättigheter, inbegripet att lämna in 
klagomål och samarbeta med nationella 
tillsynsmyndigheter.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod måste inkluderas för att skydda leverantörer från 
ekonomiska motåtgärder (t.ex. delvis sänkning av beställda kvantiteter eller uppsägning av 
leveransavtalet) när de vidtar rättsliga åtgärder för att göra sina avtalsenliga rättigheter och 
rättigheterna enligt detta direktiv gällande.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de) En köpare ställer som villkor för 
affärssamarbete och ingående av ett 
leveransavtal att bli ersatt i varor och 
tjänster.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

df) En köpare kräver att 
leverantörerna bär de ekonomiska 
kostnaderna för felaktiga prognoser från 
köparen.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dg) En köpare minskar köpen enligt 
befintliga avtal, delvis eller totalt, för att
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tvinga fram en ändring av ett befintligt 
avtal eller förhandla om ett nytt avtal.

Motivering

Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från kommissionens grönbok om otillbörliga 
affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel i Europa (punkt 5.6) och 
leveranskedjeinitiativet. Köpare behöver ofta inte ens säga upp leveransavtalet för att få 
otillbörliga fördelar. Det räcker att minska den volym som köps.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dh) En köpare använder sig av 
kommunikation eller säljfrämjande 
åtgärder eller kommersiella strategier som 
skadar, eller riskerar att skada, anseendet 
för produkter med en geografisk 
beteckning enligt förordning (EU) 
nr 1151/20121a, förordning (EG) 
nr 110/20081b eller förordning (EU) 
nr 251/20141c.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd för spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

1c Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 251/2014 av den 
26 februari 2014 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, aromatiserade 
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vinprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1601/91 
(EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Motivering

Geografiska beteckningar omfattas ofta av många olika metoder som försämrar deras 
anseende, däribland försäljning under inköpspris, auktioner där det lägsta budet vinner, 
orimliga specialerbjudanden osv.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led di (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

di) En köpare lämnar en blank revers 
för överförda råvaror och leverantören är 
inte skyldig att utfärda försäkring för de 
överförda men ännu obetalda jordbruks-
eller livsmedelsprodukterna.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dj (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dj) En köpare tar ut en avgift för att 
inkludera leverantörens jordbruks- och 
livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dk (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dk) En köpare returnerar de 
levererade men osålda produkterna, 
debiterar en avgift för bortskaffande av 
sådana produkter, debiterar leverantören 
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för oanvända produkter vars sista 
förbrukningsdag har gått ut - utom när 
det gäller produkter som först levererats 
till näringsidkaren - samt för produkter 
som leverantören särskilt hade begärt 
skulle säljas och vars sista 
förbrukningsdag kan gå ut på grund av 
dålig omsättning, vilket leverantören 
skriftligen hade varnats om.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dl (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dl) En köpare debiterar en avgift för 
att leverans av jordbruks- eller 
livsmedelsprodukterna på något annat 
ställe än den avtalade leveransplatsen.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dm (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dm) En köpare debiterar en avgift för 
lagring och hantering efter leverans av 
jordbruks- eller livsmedelsprodukten.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dn (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dn) En köpare debiterar en avgift för 
minskad omsättning, försäljning eller 
leverantörsmarginal på grund av lägre 
försäljning av en viss jordbruks- eller 
livsmedelsprodukt.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led do (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

do) En köpare säljer jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter till slutkonsumenten 
till ett pris som är lägre än varje annat 
inköpspris i leveranskedjan för den 
produkten som är föremål för 
mervärdesskatt, utom i fall då produkters 
sista förbrukningsdatum närmar sig, 
jordbruks- eller livsmedelsprodukten tas 
ut ur sortimentet eller fullständig tömning 
på grund av stängning av en 
försäljningsanläggning.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led dp (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dp) En köpare ställer som villkor för 
ingående av leveransavtal och för 
affärssamarbete att det införs en 
skyldighet att medverka i rabatter eller 
utförsäljningar genom att sänka 
inköpspriset på leverantörens bekostnad.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande handelsmetoder förbjuds, om inte 
parterna klart och tydligt kommit överens 
om dem vid ingången av leveransavtalet.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande handelsmetoder förbjuds, om inte 
parterna klart och tydligt kommit överens 
om dem vid ingången av leveransavtalet
eller om de är ett resultat av att 
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leverantören är ekonomiskt beroende av 
köparen, vilket gör det möjligt för köparen 
att ställa dessa krav.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att de metoder som förtecknas i artikel 3.2 även bör 
vara förbjudna i de fall då ett avtal mellan de två parterna är ett resultat av att leverantören 
är ekonomiskt beroende av köparen.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En köpare returnerar osålda varor
till leverantören.

a) En köpare returnerar osålda 
jordbruks- och livsmedelsprodukter till 
leverantören.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En köpare vägrar att godta eller ta 
över den avtalade mängden jordbruks-
eller livsmedelsprodukter i enlighet med 
den överenskomna tidsplanen för inköp, 
dvs. när leverantörens tidsfrist för att 
leverera löper ut, utom i motiverade fall 
som anges i leveransavtalet.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) En köpare tar bort produkter från 
förteckningen över avtalade produkter 
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som leverantören levererar till kunden 
eller väsentligt minskar en beställning av 
en viss jordbruks- eller livsmedelsprodukt 
utan att något föregående skriftligt varsel 
lämnats inom den tid som anges i avtalet, 
eller inom en tidsfrist som inte får vara 
kortare än 30 dagar i de fall då någon 
tidsgräns inte anges i avtalet.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En köpare tar betalt av leverantören 
för att lagra, visa eller förteckna
leverantörens livsmedelsprodukter.

b) En köpare tar ut en avgift av 
leverantören för att lagra, visa och/eller 
bereda plats åt leverantörens jordbruks-
eller livsmedelsprodukter på hyllorna i 
köparens lokaler, såvida inte leverantören 
uttryckligen kräver att köparen ska lagra, 
visa och/eller bereda plats åt 
leverantörens produkt på en särskild hylla 
i köparens försäljningsställe.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En köpare låter en tredje part ta 
del av eller missbrukar – avsiktligt eller av 
misstag – konfidentiella uppgifter, 
inbegripet affärshemligheter som 
leverantören låtit köparen ta del av.

Motivering

Detta ingick i kommissionens grönbok om otillbörliga handelsmetoder.
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) En köpare vidtar, eller hotar att 
vidta, ekonomiska motåtgärder mot 
leverantören, t.ex. genom att stryka 
produkterna ur sina sortimentslistor, 
stoppa datadelningstjänster, orimliga 
lockpriser, sena betalningar, ensidiga 
avdrag och/eller stopp för säljfrämjande 
åtgärder, för att uppnå bättre villkor i 
befintliga avtal eller när det förhandlas 
om ett nytt avtal.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) En köpare kräver eller försöker 
kräva en omotiverad och oproportionerlig 
överföring av den ekonomiska risken till 
leverantören.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En leverantör betalar för 
säljfrämjande åtgärder för 
livsmedelsprodukter som köparen säljer. 
Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas 
och om det är köparen som tar initiativet 
till dem, ska köparen ange under vilken 
tidsperiod åtgärderna ska genomföras och 
den förväntade mängd livsmedelsprodukter 
som kommer att beställas.

c) En leverantör betalar för 
säljfrämjande åtgärder för jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter som köparen säljer. 
Innan de säljfrämjande åtgärderna vidtas 
och om det är köparen som tar initiativet 
till dem, ska köparen ange under vilken 
tidsperiod åtgärderna ska genomföras och 
den förväntade mängd jordbruks- eller
livsmedelsprodukter som kommer att 
beställas.
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En leverantör betalar för köparens 
marknadsföring av livsmedelsprodukter.

d) En leverantör betalar för köparens 
marknadsföring av jordbruks- eller 
livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En köpare för över transport- och 
lagringskostnaderna till leverantören eller 
producenten.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att avtalsvillkor eller praxis som utesluter 
dröjsmålsränta är förbjudna enligt 
bestämmelserna i artikel 7 i direktiv 
2011/7/EU.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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Avtalsförhållanden

1. En leverantör får kräva att alla 
leveranser av dess jordbruks- och 
livsmedelsprodukter till en köpare ska 
omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna och/eller omfattas av ett skriftligt 
anbud om avtal från den första köparen.

2. Sådana avtal eller anbud om avtal 
som avses i punkt 1 ska

a) upprättas före leverans,

b) vara skriftliga, och

c) omfatta uppgifter om

i) vilket pris som ska betalas för 
leveransen, som ska

- vara statiskt och anges i avtalet 
och/eller

- beräknas utifrån en kombination 
av olika faktorer som är fastställda i
avtalet, till exempel marknadsindikatorer 
som avspeglar förändringar av 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av de levererade jordbruksprodukterna.

ii) vilken kvantitet respektive kvalitet 
som kan eller måste levereras för de 
berörda produkterna, liksom tidpunkten 
för dessa leveranser,

iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
begränsad eller obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler,

iv) betalningsfrister och 
betalningsförfaranden,

v) villkoren för avhämtning eller 
leverans av jordbruksprodukterna och

vi) vilka regler som är tillämpliga vid 
force majeure.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte 
påverka tillämpningen av artiklarna 148 
och 168 i förordning (EU) nr 1308/2013.

4. Medlemsstaterna får fastställa, 
utbyta och främja bästa praxis i fråga om 
långsiktiga avtal som syftar till att stärka 
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producenternas förhandlingsposition 
inom jordbruks- och livsmedelskedjan.

Motivering

Enligt ändringsförslaget ska alla leverantörer (inte enbart jordbrukare), i linje med 
förordningen om en samlad marknadsordning, kunna begära skriftliga avtal, vilket också 
möjliggör för medlemsstaterna att uppmuntra till större användning av avtal mellan olika 
aktörer i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b

Övergripande otillbörliga handelsmetoder

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande övergripande otillbörliga 
handelsmetoder förbjuds:

a) Att tvinga fram eller försöka 
tvinga fram en omotiverad och 
oproportionerlig överföring av köparens 
ekonomiska risker till leverantören.

b) Att tvinga fram eller försöka 
tvinga fram en betydande obalans mellan 
rättigheter och skyldigheter för 
leverantören i en affärsförbindelse före, 
under eller efter avtalet.

Motivering

1) Denna övergripande otillbörliga handelsmetod bygger på definitionen av otillbörliga 
handelsmetoder i motiveringen till kommissionens grönbok om otillbörliga affärsmetoder i 
B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel i Europa (punkt 5.4) och 
leveranskedjeinitiativet.2) Denna otillbörliga handelsmetod hämtas från artikel L442–6 i den 
franska Code de Commerce. En betydande obalans i en affärsförbindelse kan till exempel 
uppstå när avtalet innehåller oklara villkor som ger köparen spelrum att verkställa eller 
ändra avtalet.
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Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet 
som på nationell nivå ska genomföra de 
förbud som fastställs i artikel 3 (nedan 
kallad tillsynsmyndighet).

Varje medlemsstat ska utse en enda 
myndighet som på nationell nivå ska 
genomföra de förbud som fastställs i artikel 
3 (nedan kallad tillsynsmyndighet).

Motivering

Det är viktigt att det är en enda myndighet. Om medlemsstaterna har flera 
tillsynsmyndigheter finns det risk för att enhetligheten blir lidande och att kontrollerna blir 
mindre effektiva.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
utsedda tillsynsmyndigheten har de 
resurser som krävs, inbegripet tillräckliga 
budgetresurser och sakkunskap, för att 
uppfylla sina skyldigheter.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Behörig myndighet

1. Tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där en köpare som misstänks
för förbjudna otillbörliga handelsmetoder 
är etablerad ska vara behörig att utreda 
de otillbörliga handelsmetoder som 
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köparen tillämpat.

2. Om en leverantör levererar sina 
produkter till en mottagare som har 
koppling till köparen men är etablerad i 
en medlemsstat som inte är densamma 
som etableringsorten för den köpare som 
misstänks för förbjudna affärsmetoder, 
ska tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstaten vara behörig att utreda de 
otillbörliga handelsmetoder som köparen 
tillämpat. Mottagaren av produkterna ska 
betraktas som solidariskt ansvarig för 
eventuella överträdelser.

3. Om köparen är etablerad utanför 
unionen ska tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där leverantören är etablerad 
vara behörig att utreda otillbörliga 
handelsmetoder som leverantören utsatts 
för.

4. Den behöriga myndigheten ska 
också ha behörighet att utreda otillbörliga 
handelsmetoder som hör samman med 
tillhandahållande av tjänster med 
koppling till leveransavtalet. Köparen och, 
som fallet må vara, den utomstående 
mottagaren av varorna ska betraktas som 
solidariskt ansvariga för eventuella 
överträdelser som begås av en 
utomstående leverantör av de relevanta 
tjänsterna. 

Motivering

Detta handlar om regler om rättslig behörighet, och punkt 4 säkerställer att tjänsteavtal faller 
under myndigheternas kontroll och att icke-EU-aktörer inte i praktiken undviker 
EU:s rättsliga behörighet genom att vägra att underkasta sig beslut som fattas av de behöriga 
myndigheterna (om de inte är verksamma i den medlemsstat där myndigheten är baserad 
finns det risk för att eventuella böter eller åtgärder från myndighetens sida inte verkställs). 
Genom denna nya punkt säkerställs att tjänster följer leveransavtalet när det gäller rättslig 
behörighet och solidariskt ansvar, och därför kommer internationella alliansers tjänsteavtal 
att utredas av de nationella myndigheterna i EU-alliansmedlemmar och de sistnämnda 
kommer att hållas ansvariga tillsammans med alliansen själv (annars skulle till exempel en 
Schweiz-baserad allians av EU-köpare helt enkelt kunna strunta i alla beslut från behöriga 
EU-myndigheter om alliansen inte har några tillgångar på den behöriga myndighetens 
territorium).
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Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör ska lämna in sitt 
klagomål till tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där köparen som misstänks 
för förbjudna otillbörliga handelsmetoder 
är etablerad.

1. En leverantör ska lämna in sitt
klagomål till tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där köparen som misstänks 
för förbjudna otillbörliga handelsmetoder 
är etablerad eller till tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där leverantören är 
etablerad. I det sistnämnda fallet ska 
tillsynsmyndigheten vidarebefordra 
klagomålet till tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där den köpare som 
misstänks för förbjudna otillbörliga 
handelsmetoder är etablerad.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En leverantör kan lämna in ett klagomål 
till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat 
där leverantören är etablerad. 
Tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten 
ska vidarebefordra klagomålet till 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
den köpare som misstänks för förbjudna 
otillbörliga handelsmetoder är etablerad.

Motivering

Alla små och medelstora företag har kanske inte kapacitet att lämna in sina klagomål till 
andra länder än det egna etableringslandet. De bör därför kunna be det egna landets 
tillsynsmyndighet att agera mellanhand i förfarandet.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2



AD\1162587SV.docx 35/44 PE623.685v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Producentorganisationer eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer vars medlemmar 
eller medlemsorganisationers medlemmar 
anser att de utsatts för förbjudna 
otillbörliga handelsmetoder ska ha rätt att 
lämna in klagomål.

2. Leverantörsorganisationer eller 
sammanslutningar av 
leverantörsorganisationer vars 
medlemmar eller medlemsorganisationers 
medlemmar anser att de utsatts för 
förbjudna otillbörliga handelsmetoder ska 
ha rätt att lämna in klagomål och att vara 
part i målet.

Motivering

För terminologisk enhetlighet i direktivet bör vi här tala om leverantörsorganisationer. 
Sammanslutningar som lämnar in klagomål bör godtas som parter i målet. I Spanien har 
sammanslutningar som inger klagomål enligt lagstiftningen för livsmedelskedjan inte den 
rättsliga statusen, och som en följd av detta har inte heller de enskilda offren för otillbörliga 
affärsmetoder (skrämselfaktor) eller de sammanslutningar som företräder dem tillträde till 
tvisteförhandlingarna.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska, om den 
klagande så begär, sekretessbelägga den 
klagandes identitet och även andra 
uppgifter som den klagande anser inte bör 
röjas eftersom de skulle kunna skada 
dennes intressen. Den klagande ska ange 
vilka uppgifter det gäller vid en eventuell 
begäran om sekretess.

3. Tillsynsmyndigheten ska 
sekretessbelägga den klagandes identitet 
och även andra uppgifter som den klagande 
anser inte bör röjas eftersom de skulle 
kunna skada dennes intressen. Den 
klagande ska ange vilka uppgifter det 
gäller.

Motivering

Om anonymiteten garanteras behöver ingen vara rädd att lämna in klagomål.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om tillsynsmyndigheten anser att 
det inte finns tillräckliga grunder för att 
vidta åtgärder med anledning av 
klagomålet ska den informera den klagande 
om skälen till detta.

4. Om tillsynsmyndigheten anser att 
det inte finns tillräckliga grunder för att 
vidta åtgärder med anledning av 
klagomålet ska den utan dröjsmål 
informera den klagande om skälen till 
detta.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheten ska fastställa 
en rimlig tidsfrist för att inleda och 
genomföra undersökningar och, när de är 
avslutade, fatta ett motiverat beslut och 
informera parterna om beslutet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag fastställs en rimlig tidsfrist för att inleda, genomföra och 
avsluta undersökningar och informera parterna om tillsynsmyndighetens beslut.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att inleda och genomföra 
undersökningar på eget initiativ eller på 
grundval av ett klagomål.

a) Att inleda och genomföra 
undersökningar på eget initiativ eller på 
grundval av ett klagomål, inbegripet 
anonyma klagomål eller klagomål från 
visselblåsare.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att kräva att köpare och 
leverantörer lämnar alla de uppgifter som 
krävs för att en undersökning om förbjudna 
otillbörliga handelsmetoder ska kunna 
genomföras.

b) Att kräva att köpare och 
leverantörer lämnar alla de uppgifter som 
krävs för att en undersökning om förbjudna 
otillbörliga handelsmetoder som användes 
i affärsförbindelsen ska kunna genomföras
och för att man ska kunna bedöma 
huruvida de är förbjudna eller avviker 
från goda handelsmetoder.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att förelägga böter för den som 
begått överträdelsen. Böterna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande 
med beaktande av överträdelsens art, 
varaktighet och omfattning.

d) Att förelägga böter och vid behov 
andra avskräckande påföljder för den
fysiska eller juridiska person som har 
konstaterats begå en överträdelse av detta 
direktiv, i enlighet med nationell 
lagstiftning. Böterna, och vid behov de 
andra påföljderna, ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande med 
beaktande av överträdelsens art, 
varaktighet och omfattning samt 
eventuella tidigare och upprepade 
överträdelser av detta direktiv.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att offentliggöra sina beslut 
avseende leden c och d.

e) Att offentliggöra sina beslut 
avseende leden c och d, inklusive 
bötesbeloppet, och om möjligt, skydda den 
klagandes konfidentiella uppgifter, om 
denne begär det.
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att informera köpare och 
leverantörer om sin verksamhet genom 
årliga rapporter, där man bland annat 
redogör för antalet klagomål och antalet 
undersökningar som inletts och avslutats. 
Rapporterna ska innehålla en kort 
sammanfattning av föremålet för varje 
undersökning och av resultatet av den.

f) Att informera köpare och 
leverantörer om sin verksamhet genom 
årliga rapporter, där man bland annat 
redogör för antalet klagomål och antalet 
undersökningar som inletts och avslutats. 
Rapporterna ska innehålla en kort 
sammanfattning av föremålet för varje 
undersökning, slutsatserna från 
undersökningen och information om 
resultatet av förfarandet liksom det om det 
beslut som fattats samt en klassificering
av de fastställda otillbörliga 
handelsmetoderna.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a

Medling eller alternativ 
tvistlösningsmekanism

1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av de befogenheter och 
skyldigheter för tillsynsmyndigheten som 
fastställs i artikel 6 får medlemsstaterna 
uppmuntra användningen av medling 
eller en alternativ tvistlösningsmekanism 
om en tvist uppstår mellan en leverantör 
och en köpare på grund av en otillbörlig 
handelsmetod enligt definitionen i 
artikel 2

2. Användningen av medling eller en 
alternativ tvistlösningsmekanism ska inte 
påverka leverantörens rätt att lämna in ett 
klagomål enligt artikel 5.
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b

Böter

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
böter för överträdelser av bestämmelserna 
i detta direktiv. Minsta bötesbelopp ska 
vara minst 2 procent av köparens totala 
omsättning enligt den senaste ekonomiska 
redovisningen.

2. Om en köpare tillämpar samma 
otillbörliga handelsmetod igen ska 
böterna uppgå till samma belopp som
avses i punkt 1 plus 20 procent per 
upprepad överträdelse.

Motivering

Syftet med den här nya artikeln är att standardisera kriterierna för att fastställa böter på 
EU-nivå, i linje med andra EU-bestämmelser, utan att det påverkar den nationella 
befogenheten att fastställa påföljdens värde.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen och 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter ska 
tillsammans bilda ett nätverk av offentliga 
myndigheter som tillämpar villkoren i det 
här direktivet i nära samarbete med 
varandra. Närmare detaljer om hur 
samarbetet i det här nätverket ska gå till, 
till exempel metoder för utbyte av 
information, samråd och fördelning av 
gränsöverskridande utredningar av 
otillbörliga handelsmetoder, ska 
fastställas och ses över av kommissionen, 
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i nära samarbete med medlemsstaterna.

Motivering

Samordning på EU-nivå är avgörande för att kunna säkerställa att otillbörliga 
handelsmetoder som tillämpas av aktörer från flera medlemsstater och aktörer utanför EU 
behandlas lika, och att tillsynsmyndigheterna kan utbyta information, fördela 
gränsöverskridande utredningar av otillbörliga handelsmetoder mellan sig och samordna 
sina tillvägagångssätt. Detta förslag om att inrätta ett nätverk på EU-nivå bygger på 
erfarenheterna från Europeiska konkurrensnätverket (förordning (EU) nr 1/2003).

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Nationella kontrollmyndigheter

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella kontrollmyndigheter för att 
övervaka hur den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjan fungerar.

2. Nationella kontrollmyndigheter 
ska åtminstone

a) övervaka och bedöma otillbörliga 
handelsmetoder med hjälp av 
undersökningar och marknadsanalys,

b) rapportera eventuella upptäckta 
överträdelser till tillsynsmyndigheten,

c) utarbeta rapporter och 
rekommendationer och

d) bistå tillsynsmyndigheterna med 
information i enlighet med vad som 
fastställs i artiklarna 7 och 9.

Motivering

Marknadsinsyn är avgörande för en väl fungerande värdekedja. Detta verktyg skulle också 
vara mycket användbart för att kunna bedöma lagstiftningens genomförande inför en 
framtida översyn EU:s lagstiftning och för att främja utbytet av nationella uppgifter.
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Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva om regler 
avsedda att bekämpa otillbörliga 
handelsmetoder som går utöver dem som 
avses i artiklarna 3, 5, 6 och 7, under 
förutsättning att sådana nationella regler är 
förenliga med reglerna för den inre 
marknadens funktion.

För att säkerställa en högre skyddsnivå 
får medlemsstaterna föreskriva om regler 
avsedda att bekämpa otillbörliga 
handelsmetoder som är strängare än dem 
som avses i detta direktiv, under 
förutsättning att sådana nationella regler är 
förenliga med reglerna för den inre 
marknadens funktion.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att trygga jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan, respektera 
subsidiaritetsprincipen i genomförandet och ge medlemsstaterna möjlighet att gå utöver 
reglerna i alla delar av direktivet.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 mars varje år ska 
medlemsstaterna sända en rapport till 
kommissionen om otillbörliga 
handelsmetoder mellan företag i 
livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt 
innehålla alla relevanta uppgifter om hur 
bestämmelserna enligt detta direktiv 
tillämpats och genomförts i medlemsstaten 
under föregående år.

1. Senast den 15 mars varje år ska 
medlemsstaterna sända en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av 
direktivet med särskilt fokus på 
otillbörliga handelsmetoder mellan företag 
i livsmedelskedjan. Rapporten ska särskilt 
innehålla alla relevanta uppgifter om hur 
bestämmelserna enligt detta direktiv 
tillämpats och genomförts i medlemsstaten 
under föregående år.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tidigast tre år efter den dag då 
detta direktiv börjar tillämpas ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
direktivet och lägga fram en rapport om de 
viktigaste resultaten inför 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén.

1. Senast tre år efter den dag då detta 
direktiv börjar tillämpas ska kommissionen 
göra en utvärdering av direktivet och lägga 
fram en rapport om de viktigaste resultaten 
inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén. Inom ramen för den 
utvärderingen ska behovet av att lägga till 
fler otillbörliga handelsmetoder 
undersökas.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utvärderingen ska omfatta, men 
inte begränsas till

a) hur effektivt de svagaste aktörerna 
i jordbruks- och livsmedelskedjan skyddas 
mot otillbörliga handelsmetoder,

b) hur effektivt samarbetet mellan de 
behöriga tillsynsmyndigheterna är,

c) huruvida man behöver utse en 
regleringsmyndighet på EU-nivå för att 
genomdriva och övervaka 
EU-lagstiftningen i livsmedelskedjan.
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