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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er overordnet set tilfreds med den tilgang, som Kommissionen foreslår som første 
skridt til regulering af illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Han finder det dog 
nødvendigt, at en række punkter i forslaget præciseres og forbedres. 

De primære ændringer, som ordføreren således har indføjet, er følgende:

1. Udvidelse af anvendelsesområdet omkring tre akser:

• Begrebet landbrugsprodukter udvides med henblik på at beskytte alle leverandører, herunder 
landbrugsproducenter der leverer de produkter, som fremgår af bilag I til traktaten, og ikke er 
beregnet til menneskeføde. Disse producenter befinder sig ikke i en anderledes situation end 
producenter, der leverer fødevarer. Der ville i modsat fald være tale om forskelsbehandling, 
hvilket ville stride mod traktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

• Udvidelse af omfanget af den samlede fødevarekæde ved at forbyde illoyal handelspraksis, 
så alle producenter og opkøbere er omfattet. Forslaget skal give de mest sårbare aktører i en 
svag forhandlingsposition midler at gøre godt med. Beslutningen om kun at forbyde illoyal 
handelspraksis for visse operatører er tilsvarende tvivlsom. Hvis disse typer praksis er 
illoyale, så skal de forbydes for alle operatørers vedkommende. Alle virksomheder bør 
respektere reglerne for god konkurrencepraksis, handlen i god tro og loyalitet i kontraktuelle 
forhold. Disse forskellige behandlinger kan således ikke begrundes med forskelle i objektive 
omstændigheder og udgør derfor forskelsbehandling.

• Udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte alle, der køber og sælger på det indre 
marked, herunder også dem hvis etableringssted er beliggende uden for EU. Udvidelsen af 
anvendelsesområdet er i tråd med den skærpede beskyttelse af de mest udsatte leverandører.

2. Definition af og forbud mod illoyal handelspraksis

EU-retten indeholder ikke nogen definition af illoyal handelspraksis virksomheder imellem. 
Det er derfor nødvendigt at fremsætte forslag til en definition, der er tilstrækkelig bred. En 
sådan definition er særlig bevendt i situationer, der ikke svarer til dem, der er opstillet i den 
udtømmende liste over typer af handelspraksis.
Eftersom EU-retten endnu ikke har opstillet retlige rammer for illoyale vilkår mellem 
virksomheder, er det nødvendigt at tage hensyn til leverandørerne, som i mange tilfælde er 
landbrugere eller SMV'er og derfor de "svage parter" i en kontrakt, ved at etablere 
beskyttende rammer. Denne beskyttelse bør rette op på det ulige magtforhold i 
kontraktforhandlinger med køberne. Ordføreren er af den mening, at illoyal handelspraksis 
mellem købere og leverandører bør forbydes af princip, og ikke blot være omfattet af den 
restriktive liste, som Kommissionen har foreslået. Dette er meningen med artikel 1, stk. 1, i 
direktivforslaget. Denne liste må ikke udelukke sanktioner over for andre former for illoyal 
praksis, som ikke nødvendigvis fremgår af listen. Alle former for illoyal handelspraksis såvel 
som udnyttelse af et økonomisk afhængighedsforhold skal forbydes, da direktivet i modsat 
fald ville være uden reel betydning. Ordføreren foreslår også, at der til listen over illoyal 
handelspraksis føjes afslag på at indgå en skriftlige aftale med en leverandør, afslag på at 
forelægge denne de almindelige salgsbetingelser eller at forelægge disse uden tilstrækkeligt 
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detaljeret eller utvetydige oplysninger om de kontraktmæssige betingelser for salg. Endelig 
tilføjer ordføreren et forbud mod tabsgivende salg af landbrugs- og fødevareprodukter, 
medmindre det vedrører produkter med udløbsdato to dage efter datoen for salg til listen over 
illoyale handelspraksisser, der skal forbydes, hvis der ikke aftales klare og utvetydige 
betingelser ved indgåelsen af leveranceaftalen.

3. Klager fra leverandør hvor køber eller leverandør er etableret

Kommissionen forslag indebærer, at leverandøren indgiver klage hos den retshåndhævende 
myndighed i den medlemsstat, hvor en køber mistænkt for at bedrive illoyal handelspraksis er 
etableret, men dette yder ikke tilstrækkelig beskyttelse til leverandøren, der så vil skulle 
affatte klagen på et andet sprog end sit eget og på en måde, vedkommende ikke vil kunne 
forstå. Det vil yde leverandørerne bedre beskyttelse, hvis de kan henvende sig til 
myndigheden i den medlemsstat, hvor de selv er etableret, hvorpå denne myndighed 
videresender deres klage til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor køberen er 
etableret.

4. Mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme
Ordføreren foreslår en ny artikel om anvendelse af mægling eller andre metoder i tilfælde af 
tvister mellem en leverandør eller en køber om illoyal handelspraksis. 

5. Oprettelse af et "EU-retshåndhævelsesnetværk" 

Ordføreren finder, at der er behov for en mekanisme for samordning af retshåndhævende 
myndigheder, gerne i form af et netværk, med henblik på at fostre bedre samordning mellem 
de retshåndhævende myndigheder, EU-institutionerne og de relevante aktører i 
forsyningskæden. Ordføreren ønsker at tilføje en reel EU-dimension til netværket ved at give 
det bemyndigelse til at samordne og befordre udveksling af oplysninger og bedste praksis 
vedrørende medlemsstaternes nationale lovgivning og håndhævelseserfaringer på systematisk 
og koordineret vis med henblik på at forbedre den fælles forståelse af, hvilke specifikke typer 
erhvervsmæssig praksis, der bør anses for illoyale. Der eksisterer en tilsvarende mekanisme 
inden for konkurrenceret (Det Europæiske Konkurrencenetværk), som bidrager til 
samaordningen blandt nationale konkurrencetilsynsmyndigheder og bevis- og 
ansøgningsbaserede drøftelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det af Kommissionen ledede 
Forum på Højt Plan gav i 2010 sin 
tilslutning til en række principper for god 
praksis inden for vertikale forbindelser i 
fødevareforsyningskæden, som der var 
opnået enighed om blandt 
erhvervsorganisationer, der 
repræsenterede alle led i 
fødevareforsyningskæden, herunder 
landbrugere. Disse principper udgør 
grundlaget for forsyningskædeinitiativet 
(SCI), der blev iværksat i 2013.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

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, markedsføring, distribution 
og detailsalg af landbrugs- eller fødevarer. 
Kæden er klart den vigtigste kanal til 
leverance af produkter. Disse aktører 
handler med landbrugs- eller fødevarer, 
dvs. primære landbrugsvarer, herunder 
fiskevarer og akvakulturprodukter som 
opført i bilag I til traktaten, og andre 
fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men 
består af forarbejdede landbrugsvarer til 
anvendelse som fødevarer og 
landbrugsvarer.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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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) Kontraktfrihed er en 
markedsøkonomisk grundpille i enhver 
relation mellem virksomheder, og 
parterne skal kunne udarbejde kontrakter 
på en måde, så de passer bedst til deres 
behov. Aktørernes antal og størrelse 
varierer imidlertid i de forskellige led i 
fødevareforsyningskæden. Forskellene med 
hensyn til forhandlingsposition hænger 
derfor 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.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De fleste medlemsstater, men ikke 
alle, har fastsat særlige nationale regler, der 
beskytter leverandører mod illoyal 
handelspraksis, som opstår i relationer 
mellem virksomheder i kæden. Selv hvis 
der er mulighed for at gøre brug af 
aftaleretten eller 
selvreguleringsinitiativer, begrænses 
denne muligheds praktiske værdi af
frygten for repressalier mod personer, som 
klager. Visse medlemsstater, som har 
fastlagt særlige regler om illoyal 
handelspraksis, overlader derfor 
håndhævelsen af dem til administrative 
myndigheder. Der er imidlertid stor forskel 
på de regler, som medlemsstaterne har 
fastsat om illoyal handelspraksis.

(6) De fleste medlemsstater, men ikke 
alle, har fastsat særlige nationale regler, der 
beskytter leverandører mod illoyal 
handelspraksis, som opstår i relationer 
mellem virksomheder i kæden. Frygten for 
repressalier mod personer, som klager, 
fremføres ofte som et problem ved brug af 
klagemuligheder. Visse medlemsstater, 
som har fastlagt særlige regler om illoyal 
handelspraksis, overlader derfor 
håndhævelsen af dem til administrative 
myndigheder. Der er imidlertid stor forskel 
på de regler, som medlemsstaterne har 
fastsat om illoyal handelspraksis.
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Ændringsforslag 5

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/EF1. 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 
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 
landbrugs- eller fødevarer, herunder 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer. Disse 
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, 
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 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 
til leverandører, der ikke er beskyttet.
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producerer forarbejdede produkter, og over 
til leverandører, der ikke er beskyttet.

____________________

1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

Dette ÆF har til formål at udvide anvendelsesområdet ved at forbyde illoyal handelspraksis 
til gavn for alle producenter og købere. Forslaget skal give de mest sårbare aktører i en svag 
forhandlingsposition midler at gøre godt med. Hvis illoyal handelspraksis er urimeligt, så 
skal denne praksis være forbudt for alle operatørers vedkommende. Alle virksomheder bør 
respektere reglerne for god konkurrencepraksis, handlen i god tro og loyalitet i kontraktuelle 
forhold. Forskellig behandling kan ikke begrundes med forskelle i objektive situationer og 
udgør derfor diskrimination.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Tjenesteydelser vedrørende 
forarbejdning og distribution inden for 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden 
bør være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Tjenesteydelser 
såsom transport, desinfektion eller 
fakturering bør ikke være indbefattet i 
sådanne tjenesteydelser, eftersom de ikke 
er forbundet med forarbejdning og 
distribution inden for landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Eftersom køberens etableringssted 
ikke altid er det samme sted, som hvor 
landbrugs- og fødevarerne leveres og 
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markedsføres, bør de relevante regler 
gælde for alle købere uafhængigt af deres 
etableringssted, når de indkøbte varer er 
beregnet til at indgå i Unionens 
landbrugs- og fødevareforsyningskæde.

Begrundelse

Dette ÆF har til formål at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte alle købere, 
der handler på det indre marked, herunder købere etableret uden for EU, for at forebygge 
den situation at disse kan undgå at være omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 8

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) Leverandører, der er etableret uden 
for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's 
minimumsstandard, når de sælger 
landbrugs- og fødevarer til købere, 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 overfor som en konsekvens af illoyal 
handelspraksis underminerer Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til 
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da de fleste medlemsstater allerede 
har – om end divergerende – nationale 
regler om illoyal handelspraksis, er det 

(10) Da de fleste medlemsstater allerede 
har – om end divergerende – nationale 
regler om illoyal handelspraksis, er det 



PE625.314v02-00 10/30 AD\1163523DA.docx

DA

hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til 
at indføre en minimumsstandard for 
beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette 
bør gøre det muligt for medlemsstaterne at 
indarbejde de relevante regler i deres 
nationale retsorden på en sådan måde, at 
der sikres en sammenhængende ordning. 
Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at 
vedtage og anvende strengere nationale 
love inden for deres område, som beskytter 
små og mellemstore leverandører og 
købere mod illoyal handelspraksis, der 
opstår i relationer mellem virksomheder i 
fødevareforsyningskæden, dog med 
forbehold af de gældende begrænsninger i 
EU-retten, som skal sikre et velfungerende 
indre marked.

hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til 
at indføre en minimumsstandard for 
beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette 
bør gøre det muligt for medlemsstaterne at 
indarbejde de relevante regler i deres 
nationale retsorden på en sådan måde, at 
der sikres en sammenhængende ordning. 
Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at 
vedtage og anvende strengere nationale 
love inden for deres område, som beskytter 
leverandører og købere mod illoyal 
handelspraksis, der opstår i relationer 
mellem virksomheder i landbrugs- og
fødevareforsyningskæden, dog med 
forbehold af de gældende begrænsninger i 
EU-retten, som skal sikre et velfungerende 
indre marked.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da illoyal handelspraksis kan 
forekomme på alle stadier ved salget af 
fødevarer, dvs. før, under eller efter 
transaktionen, bør medlemsstaterne sikre, 
at bestemmelserne i dette direktiv gælder 
for denne praksis, uanset hvor den 
forekommer.

(11) Da illoyal handelspraksis kan 
forekomme på alle stadier ved salget af 
fødevarer, dvs. før, under eller efter 
transaktionen, eller i forbindelse med 
køberens levering af tjenesteydelser til 
leverandøren, bør medlemsstaterne sikre, 
at bestemmelserne i dette direktiv gælder 
for denne praksis, uanset hvor den 
forekommer.

Ændringsforslag 11

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 

(14) I kraft af klager fra producent- eller 
leverandørorganisationer eller disses 
sammenslutninger såvel som fra 
sammenslutninger, der arbejder med 
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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.

producenter eller med dokumenteret 
ekspertise inden for handelspraksis i 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden, 
herunder ikkestatslige organisationer og 
civilsamfundsorganisationer, 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.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der bør især lægges vægt på at 
beskytte identiteten af klagere og andre 
ofre for praksisser, hvis myndigheden 
udøver forpligtelsen i henhold til 
direktivets artikel 6, litra e).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaternes håndhævende 
myndigheder bør have de nødvendige 
beføjelser, som gør det muligt for dem at 
foretage effektiv indsamling af faktuelle 
oplysninger ved at anmode om dem. Hvis 
det er relevant, bør de have beføjelse til at 
beordre, at en forbudt praksis indstilles. 
Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til 
at pålægge bøder og offentliggøre 
resultater af undersøgelser, kan tilskynde 

(15) Medlemsstaternes håndhævende 
myndigheder bør have de nødvendige 
beføjelser, som gør det muligt for dem at 
varetage deres opgaver. Hvis det er 
relevant, bør de have beføjelse til at 
beordre, at en forbudt praksis indstilles, for 
således at sikre at landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden fungerer 
korrekt og ordentligt. Afskrækkende 
midler, f.eks. beføjelser til at pålægge 
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til adfærdsændringer og udenretslige 
løsninger mellem parterne, og de bør derfor 
være omfattet af de håndhævende 
myndigheders beføjelser. Kommissionen
og de håndhævende myndigheder i
medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at 
sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de 
regler, der er fastlagt i dette direktiv. 
Navnlig bør de håndhævende 
myndigheder yde bistand til hinanden, 
f.eks. ved at udveksle oplysninger og 
hjælpe med undersøgelser, som har en 
grænseoverskridende dimension.

sanktioner, herunder bøder eller andre 
sanktioner og offentliggøre resultater af 
undersøgelser, kan tilskynde til 
adfærdsændringer og udenretslige 
løsninger mellem parterne, og de bør derfor 
være omfattet af de håndhævende 
myndigheders beføjelser. Det er 
nødvendigt at oprette et EU-
håndhævelsesnetværk ("netværket") i 
Kommissionens regi, der skal have til 
formål at samordne og befordre 
udveksling af information og bedste 
praksis vedrørende medlemsstaternes 
nationale lovgivning og erfaringer med 
retshåndhævelse på samordnet og 
systematisk vis for således at sikre en 
fælles tilgang til anvendelsen af de regler, 
der er fastlagt i dette direktiv. Netværket 
bør også bidrage til at forbedre den fælles 
forståelse af, hvilke specifikke typer 
forretningspraksis, der bør anses for 
illoyale, og tage bedre hånd om 
grænseoverskridende illoyal praksis.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør for at 
forbedre driften af landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden have mulighed 
for at tilskynde til brug af mægling eller 
en anden tvistbilæggelsesmekanisme, 
mens Kommissionen bør befordre dialog 
og udveksling af bedste praksis mellem 
alle relevante interesserede parter på EU-
niveau.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at fremme effektiv 
håndhævelse bør Kommissionen hjælpe 
med at tilrettelægge møder mellem 
medlemsstaternes håndhævende 
myndigheder, hvor de kan udveksle bedste 
praksis og relevante oplysninger. 
Kommissionen bør oprette og drive et 
websted, som skal lette disse udvekslinger.

(16) For at fremme effektiv 
håndhævelse bør Kommissionen hjælpe 
med at organisere møder for netværket, 
hvor de kan udveksle bedste praksis og 
relevante oplysninger. Kommissionen bør 
oprette og drive et websted, som skal lette 
disse udvekslinger.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De bestemmelser, der er fastlagt i 
dette direktiv, bør ikke forringe 
medlemsstaternes muligheder for at 
opretholde gældende bestemmelser, som er 
mere vidtrækkende, eller vedtage sådanne 
bestemmelser i fremtiden, dog med 
forbehold af de gældende begrænsninger i 
EU-retten, som skal sikre et velfungerende 
indre marked. Bestemmelserne gælder
sideløbende med frivillige 
styringsforanstaltninger.

(17) De bestemmelser, der er fastlagt i 
dette direktiv, bør ikke forringe 
medlemsstaternes muligheder for at 
opretholde gældende, strengere
bestemmelser eller vedtage sådanne 
bestemmelser i fremtiden, dog med 
forbehold af de gældende begrænsninger i 
EU-retten, som skal sikre et velfungerende 
indre marked. Bestemmelserne bør være 
omfattet af en procedure baseret på 
forudgående underretning og vil skulle 
gælde sideløbende med frivillige 
styringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Af hensyn til en effektiv 
gennemførelse af politikken til 
bekæmpelse af illoyal handelspraksis i 
relationer mellem virksomheder i 
fødevareforsyningskæden bør 
Kommissionen undersøge anvendelsen af 

(19) Af hensyn til en effektiv 
gennemførelse af politikken til 
bekæmpelse af illoyal handelspraksis i 
relationer mellem virksomheder i 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden 
bør Kommissionen undersøge anvendelsen 
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dette direktiv og forelægge Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en rapport. Ved 
undersøgelsen bør der navnlig også 
fokuseres på, om det – ud over at beskytte 
små og mellemstore leverandører – i 
fremtiden vil være berettiget at beskytte 
små og mellemstore aftagere af fødevarer i 
forsyningskæden —

af dette direktiv og forelægge Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en rapport. Ved 
undersøgelsen bør der navnlig også 
fokuseres på, om det – ud over at beskytte 
leverandører – i fremtiden vil være 
berettiget at beskytte aftagere af fødevarer i 
forsyningskæden —

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastlægges en 
minimumsliste over forbudte former for 
illoyal handelspraksis mellem købere og 
leverandører i fødevareforsyningskæden, 
og der fastsættes minimumsregler 
vedrørende håndhævelse og aftaler om 
koordinering mellem håndhævende 
myndigheder.

1. I dette direktiv fastlægges en 
minimumsliste over forbudte former for 
illoyal handelspraksis mellem købere og 
leverandører i landbrugs- og
fødevareforsyningskæden, og der 
fastsættes minimumsregler vedrørende 
håndhævelse og aftaler om koordinering
mellem håndhævende myndigheder.

(Denne ændring (udvidelsen til 
"landbrugs- og fødevareforsyningskæden") 
finder anvendelse i hele teksten. Hvis det 
vedtages, skal ændringerne foretages alle 
relevante steder).

Ændringsforslag 19

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 

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

(Denne ændring (udvidelsen til 
"landbrugs- og fødevarer") finder 
anvendelse i hele teksten. Hvis det 
vedtages, skal ændringerne foretages alle 
relevante steder).

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) "Illoyal handelspraksis": enhver 
praksis, der groft afviger fra god praksis 
på handelsområdet, er i strid med god tro 
og redelig handlemåde, og som en 
handelspartner ensidigt påtvinger en 
anden

Ændringsforslag 21

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, som ikke er en lille eller 
mellemstor virksomhed, uanset dens 
etableringssted, og som køber landbrugs-
eller fødevarer gennem handel til 
forarbejdning eller distribution inden for 
EU og leverer tjenesteydelser i tilknytning 
til forarbejdning og distribution til 
leverandører. Betegnelsen "køber" kan 
omfatte en gruppe af sådanne fysiske og 
juridiske personer

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "fødevarer": produkter, der er 
opført i bilag I til traktaten, og som er 
beregnet til konsum, samt produkter, der 
ikke er opført i nævnte bilag, men som er 
forarbejdet på basis af disse produkter og 
beregnet til konsum

d) "landbrugs- eller fødevarer": 
produkter, der er opført i bilag I til 
traktaten, og som er beregnet til konsum, 
samt produkter, der ikke er opført i nævnte 
bilag, men som er forarbejdet på basis af 
disse produkter til konsum, og 
landbrugsvarer

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "letfordærvelige fødevarer": 
fødevarer, som bliver uegnede til konsum, 
medmindre de opbevares, behandles, 
emballeres eller på anden måde 
konserveres for at forhindre, at de bliver 
uegnede.

e) "letfordærvelige landbrugs- og
fødevarer": friske landbrugs- og fødevarer, 
som bliver uegnede til konsum eller 
tilsigtede formål, navnlig som følge af 
hurtigt fordærv, der skyldes produktets 
naturlige beskaffenhed, medmindre de 
opbevares, behandles, emballeres eller på 
anden måde konserveres for at forhindre, at 
de bliver uegnede.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "økonomisk 
afhængighedsforhold": den situation, at 
opsigelsen af de forretningsmæssige 
relationer mellem en køber og leverandør 
kan være til fare for leverandørens 
fortsatte aktiviteter, og hvor leverandøren 
ikke har en alternativ løsning på de 
pågældende kommercielle relationer, der 
kan implementeres inden for en rimelig 
tid. Dette anses for at være tilfældet, når 
køberen tegner sig for mindst 40% af 
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leverandørens omsætning

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

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 ensidigt annullerer ordrer 
på letfordærvelige landbrugs- eller
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.

Ændringsforslag 27

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 og med 
tilbagevirkende kraft vilkårene i 
leveringsaftalen med hensyn til en 
leverings eller forsynings hyppighed, 
timing eller omfang, kvalitetsstandarderne, 
priserne eller betalingsbetingelserne for
landbrugs- eller fødevarerne.
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Ændringsforslag 28

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 
landbrugs- eller fødevarespild, der 
forekommer, efter at produktet er overgået 
til køberens ejerskab, og som ikke skyldes 
leverandørens forsømmelighed eller fejl

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) køberen indvier en tredjepart i 
eller misbruger på anden vis, enten 
forsætligt eller af forsømmelighed, 
fortrolige oplysninger, som leverandøren 
har delagtiggjort køberen i, såsom 
indholdet af leveranceaftalen eller 
forretningshemmeligheder; dette omfatter 
køberens brug af sådanne oplysninger til 
at udvikle sit eget, konkurrerende
produkt;

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) en køber påtvinger eller forsøger 
at påtvinge en urimelig og 
uforholdsmæssig overførsel af egen 
økonomisk risiko på leverandøren

Ændringsforslag 31
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
former for handelspraksis er forbudt, 
medmindre der er truffet aftale om dem i 
klare og utvetydige vendinger ved 
indgåelsen af leveringsaftalen:

2. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
former for handelspraksis er forbudt, 
medmindre der er truffet aftale om dem i 
form af klare, utvetydige og betingelser 
mellem de kontraherende parter ved 
indgåelsen af leveringsaftalen, eller hvis de 
er resultatet af leverandørens økonomiske 
afhængighed af leverandøren, som satte 
køberen i stand til at pålægge disse 
betingelser:

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En køber kræver betaling fra en 
leverandør som betingelse for oplagring, 
udstilling eller anden fremvisning af 
leverandørens fødevarer.

b) En køber kræver betaling fra en 
leverandør som betingelse for oplagring, 
udstilling eller anden fremvisning af 
leverandørens landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Tabsgivende videresalg af 
landbrugs- og fødevareprodukter er 
forbudt, medmindre det angår varer med 
en udløbsdato to dage efter salgsdatoen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Aftalemæssige forhold

En leverandør kan kræve, at levering af 
varer eller tjenesteydelser er betinget af en 
skriftlig aftale i et klart og utvetydigt 
sprog og med angivelse af alle relevante 
aspekter af handelsrelationen, og som 
specificerer mindst følgende betingelser:

( a) aftalens parter

b) aftalens genstand

c) mængden, prisen og kvaliteten af de 
leverede varer eller tjenesteydelser

d) betaling

e) sanktioner i tilfælde af manglende 
opfyldelse af aftalen

f) aftalens varighed og, hvis relevant, 
fornyelse af aftalen

g) opsigelsesgrunde, herunder en rimelig 
varselsperiode 

h) gældende ret.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om den udpegede 
retshåndhævende myndighed.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
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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 kan, inden 
vedkommende indgiver klage, gøre brug 
af etablerede mæglingsmuligheder, hvor 
sådanne er tilgængelige. Hvis dette er 
upassende eller ikke løser sagen, skal
leverandøren 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, eller til 
håndhævelsesmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor leverandøren er 
etableret. I sidstnævnte tilfælde 
fremsender den retshåndhævende 
myndighed klagen til den 
retshåndhævende myndighed i den 
medlemsstat, hvor den køber, der 
mistænkes for at have udøvet forbudt 
handelspraksis, er etableret.

Ændringsforslag 37

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. Leverandør- eller
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af disse, jf. forordning 
(EU) 1308/2013 og 
landbrugsorganisationer, hvis medlemmer 
eller medlemmers medlemmer mener, at de 
udsættes for en forbudt handelspraksis, 
nonprofit, ikkestatslige organisationer og 
civilsamfundsorganisationer såvel som 
organisationer, der arbejder med 
producenter eller har dokumenteret viden 
om handelspraksis i landbrugs- og 
fødevarekæder, har ret til at indgive en 
klage på vegne af medlemmerne af
organisationen eller sammenslutningen 
og til at blive behørigt inddraget i 
procedurerne, i den hensigt at vurdere, 
om en overtrædelse har fundet sted, og i 
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overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis klageren anmoder om det, skal 
den håndhævende myndighed sikre 
fortrolig behandling af klagerens identitet 
og eventuelle andre oplysninger, hvis 
offentliggørelse efter klagerens mening vil 
skade dennes interesser. Klageren skal 
angive, hvilke oplysninger der skal 
behandles fortroligt, i en eventuel 
anmodning om fortrolighed.

3. Hvis klageren anmoder om det, skal 
den håndhævende myndighed sikre 
anonymitet eller fortrolig behandling af 
klagerens identitet og eventuelle andre 
oplysninger, hvis offentliggørelse efter 
klagerens mening vil skade dennes 
interesser. Klageren skal angive, hvilke 
oplysninger der skal behandles fortroligt, i 
en eventuel anmodning om anonymitet 
eller fortrolighed. Myndigheden skal 
garantere anonymitet eller fortrolig 
behandling under proceduren af hensyn 
til den sagsøgte. Dette foregriber ikke den 
sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis der efter den håndhævende 
myndigheds mening er et tilstrækkeligt 
grundlag for at behandle en klage, 
foretager den en undersøgelse inden for 
en periode på op til seks måneder. I 
komplicerede og behørigt begrundede 
sager kan denne periode forlænges med 
op til seks måneder. Den 
retshåndhævende myndighed skal 
informere klageren om forlængelsen og 
årsagerne hertil.
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Mægling eller alternativ 
tvistbilæggelsesmekanisme

1. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
anvendelse af mægling eller en alternativ 
tvistbilæggelsesmekanisme i tilfælde af 
tvist mellem en leverandør og en køber på 
grund af en illoyal handelspraksis, dog 
uden at dette tilsidesætter de beføjelser og 
forpligtelser, som påhviler den 
retshåndhævende myndighed i henhold til 
artikel 6.

2. Anvendelse af mægling eller 
alternativ tvistbilæggelsesmekanisme 
indskrænker ikke leverandørens ret til at 
indgive klage, som fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den 
håndhævende myndighed har de fornødne 
ressourcer, og tillægger den beføjelser til 
at:

Medlemsstaterne sikrer, at den udpegede
håndhævende myndighed har de fornødne 
ressourcer, herunder tilstrækkelige 
budget- og ekspertisemæssige midler, til at 
varetage sine forpligtelser, og tillægger 
den beføjelser til at:

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foretage uanmeldte inspektioner 
på stedet inden rammerne af sine 
undersøgelser

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) træffe beslutninger, hvori den 
fastslår overtrædelser af de forbud, der er 
fastsat i artikel 3, og pålægge køberen at 
ophøre med den forbudte handelspraksis. 
Myndigheden kan undlade at træffe en 
sådan beslutning, hvis den indebærer en 
risiko for at afsløre en klagers identitet 
eller offentliggøre andre oplysninger, hvis 
offentliggørelse efter klagerens mening 
skader dennes interesser, forudsat at 
klageren har udpeget de pågældende 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 3,

c) træffe beslutninger, inden for 
rammerne af gældende national ret, hvori 
den fastslår overtrædelser af de forbud, der 
er fastsat i artikel 3, og pålægge køberen at 
ophøre med den forbudte handelspraksis. 
Myndigheden kan undlade at træffe en 
sådan beslutning, hvis den indebærer en 
risiko for at afsløre en klagers identitet 
eller offentliggøre andre oplysninger, hvis 
offentliggørelse efter klagerens mening 
skader dennes interesser, forudsat at 
klageren har udpeget de pågældende 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 3,

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pålægge overtrædelsens 
ophavsmand en bøde. Bøden skal være 
virkningsfuld, stå i forhold til 
overtrædelsens art, varighed og grovhed og 
have afskrækkende virkning

d) pålægge overtrædelsens 
ophavsmand straf, herunder bøde eller 
anden afskrækkende sanktion, i 
overensstemmelse med national ret.
Sanktionerne skal være virkningsfuld, stå i 
forhold til den forvoldte skade, 
overtrædelsens art, varighed og grovhed og 
have afskrækkende virkning.

Gentagne overtrædelser begået af samme 
aktør tages i betragtning af 
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håndhævelsesmyndigheden ved 
fastsættelse af den sanktion, der 
pålægges.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
håndhævende myndigheder samarbejder 
effektivt med hinanden og yder hinanden 
gensidig bistand i forbindelse med 
undersøgelser, der har en 
grænseoverskridende dimension.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
håndhævende myndigheder samarbejder 
effektivt med hinanden og yder hinanden 
gensidig bistand i forbindelse med 
undersøgelser, der har en 
grænseoverskridende dimension inden for 
rammerne af EU-
retshåndhævelsesnetværket.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De håndhævende myndigheder 
mødes én gang om året for at drøfte 
anvendelsen af dette direktiv på grundlag 
af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede årlige 
rapporter og bedste praksis inden for det 
område, som det dækker. Kommissionen 
leder disse møder.

2. De håndhævende myndigheder 
mødes én gang om året for at drøfte 
anvendelsen af dette direktiv inden for 
rammerne af EU-
retshåndhævelsesnetværket.
Kommissionen leder disse møder.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Sammensætning af EU-
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håndhævelsesnetværket

1. EU-håndhævelsesnetværket 
("netværket") sammensættes af en 
repræsentant fra hver 
håndhævelsesmyndighed, to 
repræsentanter fra Kommissionen og 
deres respektive suppleanter.

Netværket mødes med jævne mellemrum 
og om nødvendigt efter behørigt 
begrundet anmodning fra Kommissionen 
eller en medlemsstat.

Netværket inddrager alle relevante 
interesserede parter i drøftelserne om 
anvendelsen af dette direktiv med henblik 
på at befordre dialog, udveksling af bedste 
praksis og fremme en fælles tilgang.

2 Netværkets opgaver er følgende:

a) at drøfte anvendelsen af dette 
direktiv på baggrund af de årlige 
rapporter som omhandlet i artikel 9, stk. 1

b) at befordre udveksling af 
information om relevante emner, 
herunder resultaterne af de i artikel 6, stk. 
1, litra a), omhandlede undersøgelser og 
nye sager om illoyal handelspraksis

c) at koordinere og befordre 
udveksling af informationer og bedste 
praksis vedrørende medlemsstaternes 
nationale ret og erfaringer vedrørende 
håndhævelse på en samordnet og 
systematisk vis med henblik på at forbedre 
fælles forståelse af, hvilke specifikke typer 
forretningsskik der bør anses for illoyal 
handelspraksis og tage bedre hånd om 
potentiel tværnational illoyal 
handelspraksis

d) vurdere og analysere nye former 
for illoyal handelspraksis

e) at undersøge alle spørgsmål 
vedrørende anvendelsen af denne 
forordning og fastlægge retningslinjer og 
henstillinger for at fremme ensartet 
anvendelse af dette direktiv, herunder ved 
at opstille en fælles metodologi for 
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definition og pålægning af straffe

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der 
har til formål at bekæmpe illoyal 
handelspraksis, og som rækker ud over de 
bestemmelser, der er fastsat i artikel 3, 5, 6 
og 7, forudsat at disse nationale regler er 
forenelige med reglerne for det indre 
markeds funktion.

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der 
har til formål at bekæmpe illoyal 
handelspraksis, og som rækker ud over de 
bestemmelser, der er fastsat i artikel 1, 3, 
5, 6 og 7, forudsat at disse nationale regler 
er forenelige med reglerne for det indre 
markeds funktion, herunder fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
og etableringsfrihed, ikkediskrimination 
og adgang til uafhængig og upartisk 
domstolsprøvelse.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle nye nationale regler, der 
rækker ud over bestemmelserne i dette
direktiv, skal meddeles Kommissionen tre 
måneder inden anvendelsen af disse, 
mens Kommissionen ovevejer disse i 
henhold til den fastlagte procedure i 
artikel 5 og 6 i direktiv (EU) 2015/1535.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes myndigheder inddrager 
alle relevante interesserede parter, 
herunder forbrugerorganisationer, i 
drøftelserne om forsyningskædens 
funktionsevne i deres medlemsstat og 
effektiviteten af deres foranstaltninger til 
at nå målene i dette direktiv.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tidligst tre år efter datoen for dette 
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.

1. Senest tre år efter datoen for dette 
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. 
Behovet for en revision af dette direktiv 
overvejes inden for rammerne af denne 
evaluering, navnlig hvorvidt nye former 
for illoyal handelspraksis skal indbefattes.
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