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LYHYET PERUSTELUT

Yleisesti valmistelija pitää ilahduttavana komission ehdottamaa lähestymistapaa 
ensimmäisenä askeleena kohti epäterveiden kaupan käytäntöjen sääntelyä elintarvikeketjussa. 
Valmistelija on kuitenkin vakuuttunut siitä, että joitakin ehdotuksen kohtia olisi 
täsmennettävä ja parannettava. 

Tärkeimmät valmistelijan tekemät muutokset ovat seuraavat:

1. Soveltamisalan laajentaminen kolmelta osin

• Maataloustuotteiden soveltamisalan laajentaminen, jotta suojellaan kaikkia 
tavarantoimittajia, mukaan luettuina tuottajat, jotka toimittavat perussopimuksen liitteessä I 
lueteltuja muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita. Nämä tuottajat eivät ole eri 
tilanteessa kuin elintarvikkeita toimittavat tuottajat. Erilainen kohtelu olisi syrjintää, joka 
kielletään perussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

• Koko toimitusketjun soveltamisalan laajentaminen kieltämällä epäterveet kaupan käytännöt 
kaikkien tuottajien ja ostajien eduksi. Ehdotuksen on tarjottava keinot kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia toimijoita varten, joilla on hyvin rajallinen neuvotteluasema. Vastaavasti on 
kyseenalaista kieltää epäterveet kaupan käytännöt vain tietyiltä toimijoilta. Jos nämä 
käytännöt ovat epäterveitä, ne on kiellettävä kaikilta toimijoilta. Kaikkien yritysten olisi 
noudatettava hyvää kilpailukäytäntöä, vilpitöntä henkeä ja uskollisuutta sopimussuhteissa. 
Tällainen erilainen kohtelu ei jälleen kerran ole oikeutettua objektiivisissa tilanteissa ja on sen 
vuoksi syrjintää.

• Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin kotimaan markkinoilla ostaviin ja myyviin ostajiin, 
myös sellaisiin, joiden toimipaikka on EU:n ulkopuolella. Soveltamisalan laajentaminen on 
kaikkein haavoittuvimpien toimittajien paremman suojelun mukaista.

2. Epäterveiden kaupan käytäntöjen määrittely ja kieltäminen

Yritysten välisiä epäterveitä kaupan käytäntöjä ei ole määritelty EU:n lainsäädännössä. Tästä 
syystä on välttämätöntä ehdottaa riittävän laajaa määritelmää. Tällainen määritelmä on 
erityisen hyödyllinen tilanteissa, jotka eivät vastaa kaupallisten käytäntöjen kattavassa 
luettelossa olevia tilanteita.
Koska EU:n lainsäädäntöön ei vielä sisälly lainsäädäntökehystä yritysten välisistä 
kohtuuttomista ehdoista, on välttämätöntä käsitellä toimittajia, jotka usein ovat 
maanviljelijöitä tai pk-yrityksiä ja siksi sopimuksen ”heikkoja osapuolia”, ja ottaa käyttöön 
suojelujärjestelmä. Tällä suojelulla tasapainotettaisiin voimasuhteita ostajien kanssa 
käytävissä sopimusneuvotteluissa. Valmistelija katsoo, että ostajien ja toimittajien väliset 
epäterveet kaupan käytännöt olisi periaatteellisista syistä kiellettävä kaikki eikä ainoastaan 
sellaisia, jotka komission ehdottama rajoittava luettelo kattaa. Juuri tätä ehdotetun direktiivin 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan. Tämä luettelo ei saa estää seuraamusten määräämistä 
muista epäterveistä käytännöistä, joita ei välttämättä esitetä tässä. Kaikki epäterveet kaupan 
käytännöt sekä taloudellisen riippuvuuden tilan hyödyntäminen on kiellettävä, sillä muuten 
direktiivillä ei olisi todellista merkitystä. Valmistelija ehdottaa myös, että epäterveiden 
kaupan käytäntöjen luetteloon lisätään kieltäytyminen kirjallisen sopimuksen tekemisestä 
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toimittajan kanssa tai kieltäytyminen yleisten myyntiehtojen ilmoittamisesta toimittajalle tai 
kieltäytyminen toimittamasta tälle riittävän yksityiskohtaista tai selkeää tietoa kaupan 
sopimusehdoista. Lopuksi valmistelija lisää epäterveiden kaupan käytäntöjen luetteloon 
kiellon myydä maataloustuotteita tai elintarvikkeita tappiolla paitsi, jos kyse on tuotteista, 
joiden viimeinen käyttöpäivä on kaksi päivää myyntipäivän jälkeen. Tällaisten tuotteiden 
myynti kielletään, ellei siitä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen 
tekemisen yhteydessä.

3. Toimittajan tekemät valitukset siinä jäsenvaltiossa, jonne ostaja tai toimittaja on 
sijoittautunut

Komission ehdotus, jonka mukaan toimittaja tekee valituksen sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyistä kaupan käytännöistä epäilty ostaja on 
sijoittautunut, ei suojele riittävästi toimittajaa, jonka on kirjoitettava valituksensa muulla kuin 
omalla kielellään ja tavalla, jota se ei kykene ymmärtämään. Toimittajien kannalta on parempi 
kääntyä sen jäsenvaltion viranomaisen puoleen, jossa niiden toimipaikka on ja sen jälkeen 
tämä viranomainen välittää valituksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
ostajan toimipaikka on.

4. Sovittelu tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi
Valmistelija ehdottaa uutta artiklaa sovittelusta ja muista asioista tilanteissa, joissa toimittajan 
ja ostajan välille syntyy kiistaa epäterveistä kaupan käytännöistä. 

5. ”Unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston” perustaminen 

Valmistelija uskoo vahvasti, että tarvitaan lainvalvontaviranomaisten 
koordinointimekanismia, joka voisi toimia verkoston muodossa, jotta voidaan edistää 
lainvalvontaviranomaisten, EU:n toimielinten ja toimitusketjun asiaankuuluvien toimijoiden 
välistä koordinointia. Valmistelija haluaa lisätä verkostoon todellisen eurooppalaisen 
ulottuvuuden antamalla sille valtuudet koordinoida ja helpottaa yhteensovitetulla ja 
järjestelmällisellä tavalla tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ja lainvalvontakokemusta, jotta parannetaan ymmärrystä siitä, mitä 
erityisiä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä. Vastaava 
mekanismi on käytössä kilpailulainsäädännön alalla (ECN), ja se edistää kansallisten 
kilpailuviranomaisten välistä koordinointia ja todisteisiin ja soveltamiseen perustuvia 
keskusteluja.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission johtama korkean tason 
foorumi hyväksyi vuonna 2010 hyvän 
käytännön periaatteet elintarvikeketjun 
vertikaalisissa suhteissa. Niistä olivat 
sopineet elinkeinoelämän järjestöt, jotka 
edustavat elintarvikeketjun kaikkia 
toimijoita, viljelijät mukaan lukien. Nämä 
periaatteet muodostivat perustan vuonna 
2013 käynnistetylle 
toimitusketjualoitteelle.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Elintarvikeketjun tuotanto-, 
jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja 
vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri 
toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein 
kanava, jolla elintarvikkeet tuodaan 
”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät 
kauppaa elintarvikkeilla eli maatalouden 
alkutuotteilla, myös kalastus- ja 
vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu 
perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu 
käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla 
elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu 
kyseisessä liitteessä mutta jotka on 
jalostettu maataloustuotteista 
elintarvikkeena käytettäväksi.

(3) Maatalous- ja elintarvikeketjun
tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu-
ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri 
toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein 
kanava tuotteiden toimittamiseksi. 
Kyseiset toimijat käyvät kauppaa 
maataloustuotteilla tai elintarvikkeilla eli 
maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus-
ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu 
perussopimuksen liitteessä I, muilla 
elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu 
kyseisessä liitteessä mutta jotka on
jalostettu maataloustuotteista 
elintarvikkeena tai maataloustuotteena
käytettäväksi.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Toimijoiden lukumäärä ja koko 
vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. 

(5) Sopimusvapaus on yritysten 
välisten suhteiden kulmakivi 
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Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden 
keskittymisen eri asteisiin ja voivat 
mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun 
käyttämisen epäterveiden kaupan 
käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan 
käytännöt ovat erityisen vahingollisia 
elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten 
toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, 
jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, 
ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

markkinataloudessa, ja osapuolten olisi 
voitava laatia sopimuksia sen mukaan, 
mikä heidän tarpeisiinsa parhaiten sopii. 
Toimijoiden lukumäärä ja koko kuitenkin
vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. 
Neuvotteluvoiman erot liittyvätkin
toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja 
voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman 
epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan 
käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan 
käytännöt ovat erityisen vahingollisia 
elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten 
toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, 
jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, 
ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Suurimmassa osassa jäsenvaltioita 
– joskaan ei kaikissa – on erityisiä 
kansallisia sääntöjä, joilla suojellaan 
tavarantoimittajia epäterveiltä kaupan 
käytännöiltä, joita esiintyy yritysten 
välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. 
Sopimusoikeuteen tai 
itsesääntelyaloitteisiin turvautuminen on 
mahdollista, mutta pelko kostotoimista 
valituksen tekijää kohtaan rajoittaa 
näiden muutoksenhakekeinojen 
käytännön arvoa. Joissakin jäsenvaltioissa, 
joissa on voimassa epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevia erityissääntöjä, on sen 
vuoksi annettu hallintoviranomaisille 
valtuudet näiden sääntöjen 
täytäntöönpanon valvontaan. 
Jäsenvaltioiden epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskeville säännöille – sikäli 
kuin niitä on – on ominaista se, että ne 
eroavat merkittävästi toisistaan.

(6) Suurimmassa osassa jäsenvaltioita 
– joskaan ei kaikissa – on erityisiä 
kansallisia sääntöjä, joilla suojellaan 
tavarantoimittajia epäterveiltä kaupan 
käytännöiltä, joita esiintyy yritysten 
välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. 
Muutoksenhaussa ongelmaksi ilmoitetaan 
usein pelko valituksen tekijään 
kohdistuvista kostotoimista. Joissakin 
jäsenvaltioissa, joissa on voimassa 
epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia 
erityissääntöjä, on sen vuoksi annettu 
hallintoviranomaisille valtuudet näiden 
sääntöjen täytäntöönpanon valvontaan. 
Jäsenvaltioiden epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskeville säännöille – sikäli 
kuin niitä on – on ominaista se, että ne 
eroavat merkittävästi toisistaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tiettyjen räikeästi epäterveiden 
kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava 
käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, 
jotta voidaan vähentää tällaisten 
käytäntöjen esiintymistä ja edistää 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
varmistamista. Sen olisi hyödytettävä 
kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia 
tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat 
elintarvikkeita, mukaan luettuna 
tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, 
edellyttäen että kaikki nämä henkilöt 
täyttävät komission suosituksen 
2003/361/EY1 liitteessä annetun 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmän. 
Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret
tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita 
epäterveille kaupan käytännöille ja 
kykenevät heikoiten selviytymään niistä 
ilman negatiivisia vaikutuksia 
taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska 
epäterveiden kaupan käytäntöjen 
aiheuttama taloudellinen paine pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin usein siirtyy 
eteenpäin ketjussa ja saavuttaa 
maataloustuottajat, epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi 
suojella myös pieniä ja keskisuuria
väliportaan tavarantoimittajia 
alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. 
Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla 
pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat 
seuraukset (etenkin kohtuuttomasti 
kohoavien hintojen muodossa) kaupan 
ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja 
niiden järjestöiltä, jotka tuottavat 
jalostettuja tuotteita, sellaisille 
tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

(7) Tiettyjen räikeästi epäterveiden 
kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava 
käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, 
jotta voidaan vähentää tällaisten 
käytäntöjen esiintymistä ja edistää 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
varmistamista. Sen olisi hyödytettävä 
kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia 
tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat 
maataloustuotteita tai elintarvikkeita, 
mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät. 
Nämä tavarantoimittajat ovat erityisen 
alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja 
kykenevät heikoiten selviytymään niistä 
ilman negatiivisia vaikutuksia 
taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska 
epäterveiden kaupan käytäntöjen 
aiheuttama taloudellinen paine usein siirtyy 
eteenpäin ketjussa ja saavuttaa 
maataloustuottajat, epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi 
suojella myös väliportaan 
tavarantoimittajia alkutuotantoa 
seuraavissa vaiheissa. Väliportaan 
tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä 
myös välttämään tahattomat seuraukset 
(etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen 
muodossa) kaupan ohjautumisesta pois 
maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, 
jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, 
sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu 
ei koske.



PE625.314v02-00 8/30 AD\1163523FI.docx

FI

____________________

1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään laajentamaan soveltamisalaa kieltämällä epäterveet kaupan 
käytännöt kaikkien tuottajien ja ostajien eduksi. Ehdotuksen on tarjottava keinot kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia toimijoita varten, joilla on hyvin rajallinen neuvotteluasema. 
Jos nämä kaupan käytännöt ovat epäreiluja, ne on kiellettävä kaikilta toimijoilta. Kaikkien 
yritysten olisi noudatettava hyvää kilpailukäytäntöä, vilpitöntä henkeä ja uskollisuutta 
sopimussuhteissa. Erilainen kohtelu ei ole oikeutettua objektiivisissa tilanteissa ja on sen 
vuoksi syrjintää.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jalostusta ja jakelua koskevat 
maatalous- ja elintarvikeketjun palvelut 
olisi sisällytettävä tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Esimerkiksi kuljetus-, 
desinfiointi- tai 
laskutuspalvelujenkaltaisten palvelujen ei 
pitäisi kuulua tällaisten palvelujen piiriin, 
koska ne eivät liity maatalous- ja 
elintarvikeketjuun sisältyvään 
jalostukseen ja jakeluun.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Koska ostajan sijoittautumispaikka 
ei ole aina sama paikka kuin se, johon 
maataloustuotteet ja elintarvikkeet 
toimitetaan ja jossa niitä markkinoidaan, 
asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava 
kaikkiin ostajiin riippumatta näiden 
sijoittautumispaikasta, kun niiden 
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ostamat tuotteet on tarkoitettu EU:n 
maatalous- ja elintarvikeketjuun.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan kaikki ostajat, jotka 
ostavat ja myyvät sisämarkkinoilla, myös ne, joiden toimipaikka on Euroopan unionin 
ulkopuolella, jotta vältytään tilanteelta, jossa ne voivat jäädä direktiivin säännösten 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi 
pystyä luottamaan unionin suojelun 
vähimmäistasoon myydessään 
elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille 
ostajille, jotta vältetään unionin 
tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat 
tahattomat vääristävät vaikutukset.

(8) Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi 
pystyä luottamaan unionin suojelun 
vähimmäistasoon myydessään 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta 
vältetään unionin tavarantoimittajien 
suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät 
vaikutukset.

Perustelu

Pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden kehitysmaissa saaman voiton alati pienenevä 
osuus ja epäterveistä kaupan käytännöistä heille aiheutuvat työolot horjuttavat unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja sille kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 
asetettuja tavoitteita.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, 

(10) Koska suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, 
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jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista 
käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan 
käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin 
lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää 
asiaa koskevat säännöt kansalliseen 
oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan 
aikaan yhtenäinen järjestelmä. 
Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja 
soveltamasta alueellaan tiukempia 
kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja 
keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia 
epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita 
esiintyy yritysten välisissä suhteissa 
elintarvikeketjussa, edellyttäen että 
noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan 
sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista 
käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan 
käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin 
lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää 
asiaa koskevat säännöt kansalliseen 
oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan 
aikaan yhtenäinen järjestelmä. 
Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja
soveltamasta alueellaan tiukempia 
kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja 
keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia 
epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita 
esiintyy yritysten välisissä suhteissa
maatalous- ja elintarvikeketjussa, 
edellyttäen että noudatetaan 
sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska epäterveitä kaupan 
käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen 
myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen 
myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen 
jälkeen, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan tällaisiin käytäntöihin 
riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

(11) Koska epäterveitä kaupan 
käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen 
myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen 
myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen 
jälkeen taikka ostajan tarjotessa palveluja 
tavarantoimittajalle, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tämän direktiivin 
säännöksiä sovelletaan tällaisiin 
käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne 
esiintyvät.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tuottajaorganisaatioiden tai niiden 
yhteenliittymien esittämillä valituksilla 

(14) Tuottaja- tai 
toimittajaorganisaatioiden tai niiden 
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voidaan suojata sellaisten organisaation 
yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka 
ovat pieniä ja keskisuuria 
tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa 
alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. 
Sen vuoksi jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten olisi voitava 
hyväksyä tällaisten tahojen tekemät 
valitukset ja toimia niiden pohjalta ja 
suojella samalla vastaajan menettelyllisiä 
oikeuksia.

yhteenliittymien samoin kuin tuottajien 
kanssa työskentelevien organisaatioiden 
tai organisaatioiden, joilla on todistetusti 
asiantuntemusta kaupan käytännöistä 
maatalous- ja elintarvikeketjussa, 
mukaan lukien kansalaisjärjestöt ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt,
esittämillä valituksilla voidaan suojata 
sellaisten organisaation yksittäisten 
jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja 
keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat 
joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan 
käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten olisi voitava 
hyväksyä tällaisten tahojen tekemät 
valitukset ja toimia niiden pohjalta ja 
suojella samalla vastaajan menettelyllisiä 
oikeuksia.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä valituksen esittäjien ja 
käytäntöjen muiden uhrien 
henkilöllisyyden suojaamiseen silloin, 
kun viranomainen toimii direktiivin 
6 artiklan e alakohdassa säädetyn 
velvoitteen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä 
tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niillä 
olisi oltava toimivalta määrätä kielletyn 

(15) Jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä. Niillä olisi oltava toimivalta 
määrätä kielletyn käytännön lopettaminen 
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käytännön lopettaminen tarpeen mukaan. 
Varoittavat tekijät, kuten sakon 
määräämistä koskevat valtuudet tai 
tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat 
kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja 
osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä 
edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden 
olisi kuuluttava osana 
lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. 
Komission ja jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan 
direktiivissä annettujen sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen. 
Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti 
tarjottava toisilleen vastavuoroista apua 
esimerkiksi jakamalla tietoja ja 
avustamalla tutkimuksissa, joilla on 
valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

tarpeen mukaan, jotta voidaan varmistaa 
maatalous- ja elintarvikeketjun 
oikeudenmukainen ja asianmukainen 
toiminta. Varoittavat tekijät, kuten 
rangaistusten, myös sakon tai muiden 
seuraamusten määräämistä koskevat 
valtuudet tai tutkimusten tulosten 
julkaiseminen, voivat kannustaa 
käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten 
sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä 
vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi 
kuuluttava osana 
lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. On 
tarpeen perustaa komission johdolla 
unionin lainvalvontaviranomaisten 
verkosto (”verkosto”), jolla pyritään 
koordinoimaan ja helpottamaan 
yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä 
tavalla tiedonvaihtoa ja parhaita 
käytäntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ja 
lainvalvontakokemusta, jotta varmistetaan 
direktiivissä annettujen sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen. Verkoston olisi 
myös autettava parantamaan ymmärrystä 
siitä, mitä erityisiä liiketoimintamalleja 
olisi pidettävä epäterveinä kaupan 
käytäntöinä, sekä parannettava 
mahdollisiin rajat ylittäviin epäterveisiin 
kaupan käytäntöihin puuttumista.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
edistää sovittelun tai vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttöä 
keinona parantaa maatalous- ja 
elintarvikeketjun toimintaa, ja komission 
olisi edistettävä EU:n tasolla kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien 
vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen 
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vaihtamista.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edistääkseen tehokasta 
täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa 
järjestämään jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välillä
kokouksia, joissa voidaan vaihtaa hyviä 
toimintatapoja ja jakaa tietoja. Komissio 
perustaa verkkosivuston, jolla helpotetaan 
tällaisia vaihtoja, ja hoitaa sitä.

(16) Edistääkseen tehokasta 
täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa 
järjestämään verkoston kokouksia, joissa 
voidaan vaihtaa hyviä toimintatapoja ja 
jakaa tietoja. Komissio perustaa 
verkkosivuston, jolla helpotetaan tällaisia 
vaihtoja, ja hoitaa sitä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tässä direktiivissä annettujen 
sääntöjen ei pitäisi heikentää 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää 
voimassa sääntöjä, jotka ulottuvat 
pidemmälle, tai antaa tällaisia sääntöjä 
tulevaisuudessa, edellyttäen että 
noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan 
sovellettavaa unionin lainsäädäntöä. 
Sääntöjä sovelletaan vapaaehtoisten 
hallintotoimenpiteiden rinnalla.

(17) Tässä direktiivissä annettujen 
sääntöjen ei pitäisi heikentää 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää 
voimassa sääntöjä, jotka ovat tiukemmat, 
tai antaa tällaisia sääntöjä tulevaisuudessa, 
edellyttäen että noudatetaan 
sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä. Sääntöihin olisi 
sovellettava ennakkoilmoitusmenettelyä, 
ja sääntöjä sovelletaan vapaaehtoisten 
hallintotoimenpiteiden rinnalla.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tehokkaan täytäntöönpanon (19) Tehokkaan täytäntöönpanon 
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takaamiseksi toimissa, jotka koskevat 
epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten 
välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, 
komissio tarkastelee tämän direktiivin 
soveltamista ja toimittaa kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, onko 
jatkossa perusteltua suojella 
elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten 
tavarantoimittajien lisäksi pieniä ja 
keskisuuria ostajia,

takaamiseksi toimissa, jotka koskevat 
epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten 
välisissä suhteissa maatalous- ja 
elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee 
tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. 
Tarkastelussa olisi kiinnitettävä 
erityishuomiota siihen, onko jatkossa 
perusteltua suojella elintarvikeketjun 
tavarantoimittajien lisäksi ostajia,

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä 
kaupan käytännöistä ostajien ja 
tavarantoimittajien välillä 
elintarvikeketjussa ja annetaan 
vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden 
täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä 
lainvalvontaviranomaisten välistä 
koordinaatiota varten.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä 
kaupan käytännöistä ostajien ja 
tavarantoimittajien välillä maatalous- ja
elintarvikeketjussa ja annetaan 
vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden 
täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä 
lainvalvontaviranomaisten välistä 
koordinaatiota varten.

(Muutos ”elintarvikeketjusta” ”maatalous-
ja elintarvikeketjuksi” tehdään kaikkialle 
tekstiin.) Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
tiettyihin epäterveisiin kaupan 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita 
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käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden 
kaupassa, kun myyjänä on 
tavarantoimittaja, joka on pieni ja 
keskisuuri yritys, ja ostaja on muu kuin 
pieni ja keskisuuri yritys.

esiintyy maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden kaupassa, kun 
tavarantoimittaja myy tuotteita ostajalle, 
joka on muu kuin pieni tai keskisuuri 
yritys.

(Muutos ”elintarvikkeista” 
”maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin” 
tehdään kaikkialle tekstiin.) Jos tarkistus 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) ’epäterveellä kaupan käytännöllä’ 
käytäntöä, joka poikkeaa törkeästi hyvästä 
kauppatavasta ja on kunniallisen ja 
vilpittömän käytännön vastainen ja jota 
yksi kauppakumppani noudattaa 
yksipuolisesti suhteessa muihin;

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’ostajalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut 
unioniin ja joka ostaa elintarvikkeita 
kaupankäynnin kautta. ’Ostajalla’ 
voidaan tarkoittaa myös tällaisten 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

(a) ’ostajalla’ sijoittautumispaikasta 
riippumatta luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ei ole pieni tai 
keskisuuri yritys, joka ostaa 
maataloustuotteita tai elintarvikkeita 
kaupankäynnin kautta unionissa 
tapahtuvaa jalostusta ja jakelua varten tai 
joka tarjoaa tavarantoimittajille 
jalostukseen ja jakeluun liittyviä 
palveluja. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa 
myös tällaisten luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden ryhmää;
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’elintarvikkeilla’ perussopimuksen 
liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on 
tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, 
sekä tuotteita, joita ei luetella kyseisessä 
liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä 
tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi;

(d) ’maataloustuotteilla ja 
elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä 
I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi elintarvikkeina, tuotteita, 
joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta 
jotka on jalostettu näistä tuotteista 
elintarvikkeena käytettäviksi, ja 
maataloustuotteita;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’pilaantuvilla elintarvikkeilla’ 
elintarvikkeita, joista tulee ihmisravinnoksi 
kelpaamattomia, ellei niitä varastoida, 
käsitellä, pakata tai muutoin säilytetä niin, 
että estetään niiden muuttuminen
ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

(e) ’pilaantuvilla maataloustuotteilla 
ja elintarvikkeilla’ tuoreita 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joista
etenkin tuotteen luonnollisista 
ominaisuuksista aiheutuvan nopean 
pilaantumisen vuoksi tulee 
ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ellei niitä 
varastoida, käsitellä, pakata tai muutoin 
säilytetä niin, että estetään niiden 
muuttuminen kelpaamattomiksi.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ’taloudellisella riippuvuudella’ 
tilannetta, jossa ostajan ja 
tavarantoimittajan kaupallisten suhteiden 
päättyminen voi vaarantaa jälkimmäisen 
toiminnan jatkamisen ja jos 
tavarantoimittajalla ei ole kyseisille 
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liikesuhteille vaihtoehtoista ratkaisua, 
joka voidaan toteuttaa kohtuullisessa 
ajassa. Näin oletetaan olevan silloin, kun 
ostajan osuus tavarantoimittajan 
liikevaihdosta on vähintään 40 prosenttia.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ainakin seuraavat kaupan käytännöt 
kielletään:

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ostaja peruuttaa pilaantuvien 
elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä 
varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei 
voida kohtuudella odottaa löytävän muuta 
vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai 
käyttöä varten;

(b) ostaja peruuttaa pilaantuvien 
maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden 
tilauksen yksipuolisesti niin lyhyellä 
varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei 
voida kohtuudella odottaa löytävän muuta 
vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai 
käyttöä varten;

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ostaja muuttaa yksipuolisesti ja 
takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, 
jotka koskevat elintarvikkeiden 
toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa 
tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa;

(c) ostaja muuttaa yksipuolisesti ja 
takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, 
jotka koskevat maataloustuotteiden tai 
elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun 
tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, 
laatuvaatimuksia, hintaa tai maksuehtoja;
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tavarantoimittaja maksaa 
elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu 
ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut 
tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai 
virheestä.

(d) tavarantoimittaja maksaa 
maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden 
hävikistä, joka aiheutuu sen jälkeen, kun 
tuote on siirtynyt ostajan omistukseen, ja 
joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan 
laiminlyönnistä tai virheestä;

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ostaja paljastaa kolmannelle 
osapuolelle tai muutoin käyttää 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti väärin 
tavarantoimittajalta saamiaan 
luottamuksellisia tietoja, kuten 
toimitussopimuksen sisältö tai 
liikesalaisuudet; tämä kattaa tapaukset, 
joissa ostaja käyttää tällaisia tietoja 
kehittääkseen omaa kilpailevaa 
tuotettaan;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) ostaja siirtää tai yrittää siirtää 
perusteettomasti tai suhteettomasti 
taloudellisen riskinsä 
tavarantoimittajalle;
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat kaupan käytännön kielletään, 
ellei niistä ole sovittu selkeästi ja 
yksiselitteisesti toimitussopimuksen 
tekemisen yhteydessä:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat kaupan käytännön kielletään, 
elleivät sopimuspuolet ole sopineet niistä
selkeästi, yksiselitteisesti ja 
ymmärrettävästi toimitussopimuksen 
tekemisen yhteydessä, tai jos ne ovat 
seurausta tavarantoimittajan 
taloudellisesta riippuvuudesta ostajasta, 
jolloin ostaja on kyennyt asettamaan 
kyseiset ehdot:

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ostaja veloittaa tavarantoimittajalta 
maksun edellytyksenä sille, että se varastoi, 
pitää esillä tai sisällyttää 
tuotevalikoimaansa tavarantoimittajan 
elintarvikkeita;

(b) ostaja veloittaa tavarantoimittajalta 
maksun edellytyksenä sille, että se varastoi, 
pitää esillä tai sisällyttää 
tuotevalikoimaansa tavarantoimittajan 
maataloustuotteita tai elintarvikkeita;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(da) maataloustuotteiden tai 
elintarvikkeiden jälleenmyynti tappiolla, 
ellei se koske tuotetta, jonka viimeinen 
käyttöpäivä on kaksi päivää myyntipäivän 
jälkeen;
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Sopimussuhteet

Tavarantoimittaja voi vaatia, että kaikista
tavaroiden tai palvelujen toimituksista 
tehdään kieliasultaan selkeä ja 
yksiselitteinen kirjallinen 
toimitussopimus, johon kirjataan kaikki 
kauppajärjestelyä koskevat 
merkitykselliset seikat ja jossa 
määritellään ainakin seuraavat asiat:

(a) sopimusosapuolet,

(b) sopimuksen kohde,

(c) tarjottavien tuotteiden tai palvelujen 
määrä, hinta ja laatu,

(d) maksu,

(e) seuraamukset sopimuksen täyttämättä 
jättämisestä,

(f) sopimuksen kesto ja sen mahdollinen 
uusiminen,

(g) päättämisen perusteet, mukaan lukien 
kohtuullinen irtisanomisaika, 

(h) sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle nimetystä 
lainvalvontaviranomaisesta.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavarantoimittajan on osoitettava 
valitus sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, 
jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä 
kaupan käytäntöä, on sijoittautunut.

1. Ennen valituksen osoittamista 
tavarantoimittaja voi käyttää 
vakiintuneita sovittelupalveluja, jos 
sellaisia on saatavilla. Jos tämä ei sovellu 
tapaukseen tai se ei ratkaise tilannetta, 
tavarantoimittajan on osoitettava valitus 
sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn 
kaupan käytännön harjoittamisesta 
epäilty ostaja on sijoittautunut, tai sen 
jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, 
johon tavarantoimittaja on sijoittautunut.
Jälkimmäisessä tapauksessa 
lainvalvontaviranomaisen on toimitettava 
valitus sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon 
kielletyn kaupan käytännön 
harjoittamisesta epäilty ostaja on 
sijoittautunut.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuottajaorganisaatioilla tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, 
joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, 
että kielletty kaupan käytäntö on 
vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä 
valitus.

2. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisilla tavarantoimittaja- tai 
tuottajaorganisaatioilla tai 
tavarantoimittaja- tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä 
sekä maatalouden ammattialajärjestöillä, 
joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, 
että kielletty kaupan käytäntö on 
vaikuttanut niihin, voittoa 
tavoittelemattomilla valtiosta 
riippumattomilla ja kansalaisjärjestöillä 
sekä organisaatioilla, jotka toimivat 
maatalous- ja elintarvikeketjun tuottajien 
kanssa tai joilla on todistettu 
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asiantuntemus maatalous- ja 
elintarvikeketjussa sovelletuista 
kauppatavoista, on oltava oikeus tehdä 
valitus organisaation tai yhteenliittymän 
jäsenten nimissä ja osallistua 
asianmukaisesti menettelyihin rikkomisen 
vahvistamiseksi 6 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lainvalvontaviranomaisten on 
varmistettava – valituksen tekijän niin 
pyytäessä – valituksen tekijän 
henkilöllisyyden ja muiden sellaisten 
tietojen luottamuksellisuus, joiden 
paljastamisen valituksen tekijä katsoo 
vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän 
on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa 
luottamuksellista käsittelyä koskevassa 
pyynnössä.

3. Lainvalvontaviranomaisten on 
varmistettava – valituksen tekijän niin 
pyytäessä – valituksen tekijän 
anonymiteetti ja henkilöllisyyden ja 
muiden sellaisten tietojen 
luottamuksellisuus, joiden paljastamisen 
valituksen tekijä katsoo vahingoittavan 
etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä 
tällaiset tiedot mahdollisessa anonyymia 
tai luottamuksellista käsittelyä koskevassa 
pyynnössä. Vastaajan edun turvaamiseksi 
viranomaisen on taattava menettelyn 
anonymiteetti tai luottamuksellisuus. 
Tämä ei rajoita vastaajan menettelyllisiä 
oikeuksia.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos lainvalvontaviranomainen 
katsoo, että valituksen tutkimiseen on 
riittävät perusteet, sen on suoritettava 
tutkimus enintään kuuden kuukauden 
kuluessa. Monimutkaisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa tätä määräaikaa voidaan 
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pidentää enintään kuudella kuukaudella. 
Lainvalvontaviranomaisen on ilmoitettava 
valituksen tekijälle määräajan 
pidennyksestä ja sen syistä.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Sovittelu tai vaihtoehtoinen 
riitojenratkaisumekanismi

1. Jäsenvaltiot voivat edistää 
sovittelun tai vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun 
tavarantoimittajalla ja ostajalla on kiistaa 
epäterveen kaupan käytännön vuoksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 
artiklassa vahvistettuja 
lainvalvontaviranomaisen valtuuksia ja 
velvoitteita.

2. Sovittelun tai vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttö ei 
rajoita 5 artiklassa vahvistettua 
tavarantoimittajan oikeutta esittää valitus.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lainvalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset välineet, ja niiden on 
myönnettävä sille valtuudet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nimetyllä lainvalvontaviranomaisella on 
velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat 
resurssit, mukaan lukien riittävästi 
määrärahoja ja asiantuntemusta, ja niiden 
on myönnettävä sille valtuudet:
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ba) suorittaa tutkimuksensa puitteissa 
paikalla ennalta ilmoittamattomia 
tarkastuksia;

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehdä päätös, jossa vahvistetaan 3 
artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, 
ja vaatia ostajaa lopettamaan kielletty 
kaupan käytäntö. Viranomainen voi 
pidättäytyä tällaisen päätöksen tekemisestä, 
jos riskinä olisi valituksen tekijän 
henkilöllisyyden paljastuminen tai 
sellaisten tietojen paljastuminen, joiden 
paljastumisen valituksen tekijä katsoo 
vahingoittavan etujaan, edellyttäen että 
valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset 
tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(c) tehdä sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti päätös, jossa 
vahvistetaan 3 artiklassa säädettyjen 
kieltojen rikkominen, ja vaatia ostajaa 
lopettamaan kielletty kaupan käytäntö. 
Viranomainen voi pidättäytyä tällaisen 
päätöksen tekemisestä, jos riskinä olisi 
valituksen tekijän henkilöllisyyden 
paljastuminen tai sellaisten tietojen 
paljastuminen, joiden paljastumisen 
valituksen tekijä katsoo vahingoittavan 
etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä 
on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 
kohdan mukaisesti;

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) määrätä sakko rikkojalle. Sakon on 
oltava tehokas, oikeasuhteinen ja 
varoittava, ja siinä on otettava huomioon 
rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus;

(d) määrätä sakkoja tai muita 
seuraamuksia rikkojalle kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Seuraamuksen
on oltava tehokas, oikeassa suhteessa 
aiheutettuun haittaan ja varoittava, ja 
siinä on otettava huomioon rikkomisen 



AD\1163523FI.docx 25/30 PE625.314v02-00

FI

luonne, kesto ja vakavuus.

Lainvalvontaviranomaisen on otettava 
huomioon saman toimijan toistuvat 
rikkomukset määrittäessään sovellettavaa 
rangaistusta;

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että lainvalvontaviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen 
vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on 
valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

1. Jäsenvaltioiden on unionin 
lainvalvontaviranomaisten verkoston 
puitteissa varmistettava, että 
lainvalvontaviranomaiset tekevät tiivistä 
yhteistyötä ja antavat toisilleen 
vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on 
valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lainvalvontaviranomaisten on 
kokoonnuttava kerran vuodessa 
keskustelemaan tämän direktiivin 
soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuosiraporttien pohjalta ja 
hyvistä toimintatavoista direktiivin 
soveltamisalalla. Komissio avustaa näiden 
kokousten järjestämisessä.

2. Lainvalvontaviranomaisten on 
unionin lainvalvontaviranomaisten 
verkoston puitteissakokoonnuttava ainakin
kerran vuodessa keskustelemaan 
koordinointifoorumilla komission 
valvonnassa tämän direktiivin 
soveltamisesta. Komissio avustaa näiden 
kokousten järjestämisessä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Unionin lainvalvontaviranomaisten 
verkoston kokoonpano ja tehtävät

1. Unionin 
lainvalvontaviranomaisten verkosto, 
jäljempänä ’verkosto’, koostuu yhdestä 
kunkin lainvalvontaviranomaisen 
edustajasta, kahdesta komission 
edustajasta ja heidän varajäsenistään.

Verkosto kokoontuu säännöllisin 
väliajoin ja tarvittaessa komission tai 
jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä.

Verkosto ottaa kaikki asianomaiset 
sidosryhmät mukaan direktiivin 
soveltamisesta käytäviin keskusteluihin, 
jotta voidaan helpottaa vuoropuhelua ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja edistää 
yhteistä lähestymistapaa.

2. Verkostolla on seuraavat tehtävät:

(a) keskustella tämän direktiivin 
soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuosittaisten kertomusten 
pohjalta;

(b) helpottaa tiedonvaihtoa 
asiaankuuluvista aiheista, kuten 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuista tutkimuksista ja 
epäterveiden kaupan käytäntöjen uusista 
tapauksista;

(c) koordinoida ja helpottaa 
yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä 
tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden 
kansallinen lainsäädäntö ja 
lainvalvontakokemukset, jotta 
parannetaan ymmärrystä siitä, mitä 
erityisiä liiketoimintamalleja olisi 
pidettävä epäterveinä kaupan 
käytäntöinä, ja jotta voidaan paremmin 
puuttua mahdollisiin rajat ylittäviin 
epäterveisiin kaupan käytäntöihin;
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(d) tarkastella ja analysoida 
uudenlaisia epäterveen kaupan 
käytäntöjä;

(e) tarkastella tämän direktiivin 
soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä 
antaa suuntaviivoja ja suosituksia, jotta 
voidaan edistää tämän direktiivin 
johdonmukaista soveltamista, mukaan 
luettuna yhteisten menetelmien 
kehittäminen seuraamusten 
määrittelemistä ja määräämistä varten.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on 
tarkoitus torjua epäterveitä kaupan 
käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle 
kuin 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut 
säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset 
säännöt ovat yhteensopivia 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevien 
sääntöjen kanssa.

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on 
tarkoitus torjua epäterveitä kaupan 
käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle 
kuin 1, 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut 
säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset 
säännöt ovat yhteensopivia 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevien 
sääntöjen kanssa, mukaan lukien 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus, syrjimättömyys ja 
oikeus valittaa puolueettomalle ja 
riippumattomalle oikeusviranomaiselle.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännöksiä pidemmälle 
menevistä uusista kansallisista säännöistä 
on ilmoitettava komissiolle kolme 
kuukautta ennen niiden soveltamista 
odotettaessa, että komissio käsittelee ne 
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direktiivin (EU) 2015/1535 5 ja 6 
artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskusteltava kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, kuten 
kuluttajajärjestöjen, kanssa 
toimitusketjun toiminnasta jäsenvaltion 
omalla alueella sekä niiden toimien 
tehokkuudesta tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee arvioinnin tämän 
direktiivin soveltamisesta aikaisintaan 
kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen 
ja toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
kertomuksen sitä koskevista keskeisistä 
havainnoista.

1. Komissio tekee arvioinnin tämän 
direktiivin soveltamisesta viimeistään 
kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen 
ja toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
kertomuksen sitä koskevista keskeisistä 
havainnoista. Kyseisen arvioinnin 
yhteydessä tarkastellaan tämän direktiivin 
uudelleentarkastelun tarvetta erityisesti 
sen osalta, sisällytetäänkö siihen uusia 
epäterveitä kaupan käytäntöjä.
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