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BEKNOPTE MOTIVERING

Over het geheel gezien is de rapporteur ingenomen met de door de Commissie voorgestelde 
benadering als eerste stap om OHP's in de voedselvoorzieningsketen te reguleren. Niettemin 
is hij is ervan overtuigd dat het voorstel op een aantal punten moet worden verduidelijkt en 
verbeterd.

De belangrijkste wijzigingen die de rapporteur heeft aangebracht zijn:

1. Uitbreiding van het toepassingsgebied langs drie hoofdlijnen:

• Uitbreiding van het toepassingsgebied tot landbouwproducten, om alle leveranciers te 
beschermen, met inbegrip van landbouwproducenten die in Bijlage I bij het Verdrag 
genoemde, niet voor menselijke consumptie bedoelde producten leveren. Voor deze 
producenten geldt geen andere situatie dan voor producenten van levensmiddelen. Als zij 
anders worden behandeld, komt dat neer op discriminatie, hetgeen verboden is bij het Verdrag 
en het Europees Handvest van de grondrechten.

• Uitbreiding van het toepassingsgebied tot de volledige voorzieningsketen, door OHP's te 
verbieden, wat alle producenten en afnemers ten goede zou komen. Het voorstel moet de 
meest kwetsbare actoren, die over een zwakke onderhandelingspositie beschikken, de 
mogelijkheid geven om in actie te komen. Bovendien is het een twijfelachtige keuze om 
OHP's alleen in het geval van bepaalde actoren te verbieden. Als de praktijken oneerlijk zijn, 
moet het verbod voor alle actoren gelden. Alle ondernemingen dienen de regels van goede 
mededingingspraktijken, goed vertrouwen en loyaliteit in contractuele betrekkingen te 
respecteren. Uiteenlopende behandeling wordt ook in dit geval niet gerechtvaardigd door 
verschillen in doelstelling en komt dan ook neer op discriminatie.

• Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle afnemers die op de binnenlandse markt 
producten kopen en verkopen, met inbegrip van degenen die buiten de EU gevestigd zijn. 
Deze uitbreiding van het toepassingsgebied sluit aan bij grotere bescherming van de zwakste 
leveranciers.

2. Definitie van en verbod op oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven worden niet gedefinieerd in het EU-
recht. Daarom moet er een voldoende ruime definitie worden voorgesteld. Een dergelijke 
definitie is vooral nuttig in situaties die niet worden genoemd in de limitatieve lijst van 
handelspraktijken.
Aangezien het EU-recht nog geen juridisch kader voor oneerlijke handelspraktijken in relaties 
tussen bedrijven kent, moeten leveranciers, die in veel gevallen landbouwers of kmo's zijn en 
dus de "zwakke partij" in de overeenkomst, onder een beschermingsregeling vallen. Deze 
bescherming is bedoeld om het machtsevenwicht tijdens contractuele onderhandelingen met 
afnemers te herstellen. De rapporteur is van mening dat alle OHP's tussen afnemers en 
leveranciers principieel zou moeten worden verboden, en niet alleen de OHP's die onder de 
limitatieve lijst vallen welke door de Commissie wordt voorgesteld. Dit wordt bedoeld in 
artikel 1, lid 1van de voorgestelde richtlijn. Deze lijst mag andere oneerlijke praktijken die 
niet noodzakelijkerwijs genoemd worden, niet uitsluiten. Alle OHP's, evenals misbruik van 
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een situatie van economische afhankelijkheid, moeten worden verboden, anders is de richtlijn 
een lege huls. De rapporteur stelt voor aan de lijst van verboden oneerlijke handelspraktijken 
het volgende toe te voegen: de weigering om een schriftelijke overeenkomst met een 
leverancier te sluiten en de weigering om de algemene verkoopvoorwaarden aan een 
leverancier te doen toekomen of om hem voldoende gedetailleerde of ondubbelzinnige 
informatie te verstrekken over de contractuele aankoopvoorwaarden. Tot slot voegt de 
rapporteur het verbod toe op verkoop beneden de kostprijs van landbouwproducten en 
levensmiddelen, tenzij het om producten gaat waarvan de uiterste verkoopdatum twee dagen 
na de dag van verkoop is, toe aan de lijst van oneerlijke handelspraktijken die worden 
verboden indien er geen duidelijke en ondubbelzinnige afspraken zijn gemaakt bij de sluiting 
van de leveringsovereenkomst.

3. Klachten van de leverancier in de lidstaat waar de afnemer of de leverancier is 
gevestigd

Het voorstel van de Commissie dat de leverancier een klacht indient bij de 
handhavingsautoriteit van de lidstaat waar de afnemer is gevestigd die verdacht wordt van 
verboden handelspraktijken, biedt de leverancier onvoldoende bescherming, aangezien deze 
de klacht in een andere taal moet opstellen dan zijn eigen taal en op een manier die hij 
wellicht niet begrijpt. Betere bescherming wordt geboden als de leverancier zich tot de 
autoriteit van de lidstaat kan richten waar hij zelf is gevestigd, en deze autoriteit de klacht 
doet toekomen aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de afnemer is gevestigd.

4. Bemiddeling of alternatief mechanisme voor de beslechting van geschillen

De rapporteur stelt een nieuw artikel voor over het inzetten van bemiddeling of andere 
instrumenten in geval van een geschil tussen een leverancier en een afnemer als gevolg van 
OHP's.

5. Opzetten van een "EU-handhavingsnetwerk"

De rapporteur is van mening dat een coördinatiemechanisme tussen handhavingsautoriteiten 
in de vorm van een netwerk noodzakelijk is om betere coördinatie tussen 
handhavingsautoriteiten, EU-instellingen en de desbetreffende actoren in de 
voorzieningsketen tot stand te brengen. De rapporteur wil het netwerk van een echte Europese 
dimensie voorzien door het de bevoegdheid toe te kennen om de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken te coördineren en te faciliteren waar het gaat om de nationale wetgeving 
van de lidstaten en de ervaringen met handhaving, en wel op een gecoördineerde en 
systematische manier, teneinde tot een betere gemeenschappelijke opvatting te komen van de 
specifieke soorten handelspraktijken die als OHP's moeten worden beschouwd. Er bestaat een 
vergelijkbaar mechanisme op het gebied van het mededingingsrecht (het ECN), dat bijdraagt 
aan de coördinatie tussen nationale mededingingsautoriteiten en op bewijs en toepassing 
gebaseerde discussies.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In 2010 hechtte het door de 
Commissie geleide forum op hoog niveau 
zijn goedkeuring aan een reeks beginselen 
inzake goede praktijken in verticale 
relaties binnen de 
voedselvoorzieningsketen die waren 
overeengekomen door bedrijfsorganisaties 
die alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen 
vertegenwoordigden, met inbegrip van 
landbouwers. Deze beginselen kwamen 
ten grondslag te liggen aan het in 2013 
gelanceerde initiatief voor de 
toeleveringsketen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de voedselvoorzieningsketen zijn 
verschillende marktdeelnemers actief in de 
stadia van productie, verwerking, afzet, 
distributie en detailverkoop van 
voedingsproducten. De keten is veruit het 
belangrijkste kanaal om 
voedingsproducten "van boer tot bord" te 
krijgen. Die marktdeelnemers verhandelen 
voedingsproducten, dat wil zeggen 
primaire landbouwproducten, met inbegrip 
van visserij- en aquacultuurproducten, 
zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag, 
voor gebruik als levensmiddel, alsmede 

(3) In de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen zijn 
verschillende marktdeelnemers actief in de 
stadia van productie, verwerking, afzet, 
distributie en detailverkoop van landbouw-
of voedingsproducten. De keten is veruit 
het belangrijkste kanaal om producten te 
leveren. Die marktdeelnemers verhandelen
landbouw- en voedingsproducten, dat wil 
zeggen primaire landbouwproducten, met 
inbegrip van visserij- en 
aquacultuurproducten, zoals vermeld in 
bijlage I bij het Verdrag, alsmede andere 
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andere voedingsproducten die niet zijn 
vermeld in die bijlage, maar die zijn 
verkregen door verwerking van 
landbouwproducten voor gebruik als 
levensmiddel.

voedingsproducten die niet zijn vermeld in 
die bijlage, maar die zijn verkregen door 
verwerking van landbouwproducten voor 
gebruik als levensmiddel en 
landbouwproducten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het aantal marktdeelnemers en hun 
grootte verschillen naargelang van hun 
positie in de voedselvoorzieningsketen. 
Verschillen in onderhandelingspositie 
houden verband met de verschillende 
concentratieniveaus van de 
marktdeelnemers en kunnen leiden tot een 
oneerlijk inzetten van 
onderhandelingsmacht door het gebruik 
van oneerlijke handelspraktijken. 
Oneerlijke handelspraktijken zijn met 
name schadelijk voor kleine en 
middelgrote marktdeelnemers in de 
voedselvoorzieningsketen. 
Landbouwproducenten, die primaire 
landbouwproducten leveren, zijn veelal 
klein of middelgroot.

(5) Contractvrijheid is een hoeksteen 
van elke relatie tussen ondernemingen in 
de markteconomie en de partijen moeten 
overeenkomsten kunnen opstellen die het 
best aan hun behoeften voldoen. Het
aantal marktdeelnemers en hun grootte 
verschillen echter naargelang van hun 
positie in de voedselvoorzieningsketen. 
Verschillen in onderhandelingspositie 
houden dus verband met de verschillende 
concentratieniveaus van de 
marktdeelnemers en kunnen leiden tot een 
oneerlijk inzetten van 
onderhandelingsmacht door het gebruik 
van oneerlijke handelspraktijken. 
Oneerlijke handelspraktijken zijn met 
name schadelijk voor kleine en 
middelgrote marktdeelnemers in de 
voedselvoorzieningsketen. 
Landbouwproducenten, die primaire 
landbouwproducten leveren, zijn veelal 
klein of middelgroot.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De meeste maar niet alle lidstaten 
hebben specifieke nationale regels ter 
bescherming van leveranciers tegen 
oneerlijke handelspraktijken in de relaties 

(6) De meeste maar niet alle lidstaten 
hebben specifieke nationale regels ter 
bescherming van leveranciers tegen 
oneerlijke handelspraktijken in de relaties 
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tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen. Wanneer een 
beroep kan worden gedaan op het 
contractenrecht of op zelfregulerende 
initiatieven, wordt de praktische waarde 
van die verhaalmogelijkheden beperkt 
door de vrees voor represailles tegen een 
klager. Bepaalde lidstaten met specifieke 
regels inzake oneerlijke handelspraktijken 
hebben daarom administratieve autoriteiten 
belast met de handhaving van de regels. 
Wanneer de lidstaten echter al beschikken 
over regels inzake oneerlijke 
handelspraktijken, zijn die regels onderling 
erg verschillend.

tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen. De vrees voor 
represailles tegen een klager wordt vaak 
genoemd als een obstakel om verhaal te 
halen. Bepaalde lidstaten met specifieke 
regels inzake oneerlijke handelspraktijken 
hebben daarom administratieve autoriteiten 
belast met de handhaving van de regels. 
Wanneer de lidstaten echter al beschikken 
over regels inzake oneerlijke 
handelspraktijken, zijn die regels onderling 
erg verschillend.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er dient op Unieniveau een 
minimumnorm van bescherming tegen 
bepaalde duidelijk oneerlijke 
handelspraktijken te worden ingevoerd om 
die praktijken terug te dringen en bij te 
dragen tot het verzekeren van een redelijke 
levensstandaard voor 
landbouwproducenten. Die minimumnorm 
dient ten goede te komen aan alle 
landbouwproducenten en aan elke 
natuurlijke of rechtspersoon die 
voedingsproducten levert, met inbegrip van 
producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties, op voorwaarde 
dat al de genoemde personen voldoen aan 
de definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen in de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie12. Kleine, middelgrote of 
micro-leveranciers zijn in het bijzonder 
kwetsbaar voor oneerlijke 
handelspraktijken en zijn het minst in staat 

(7) Er dient op Unieniveau een 
minimumnorm van bescherming tegen 
bepaalde duidelijk oneerlijke 
handelspraktijken te worden ingevoerd om 
die praktijken terug te dringen en bij te 
dragen tot het verzekeren van een redelijke 
levensstandaard voor 
landbouwproducenten. Die minimumnorm 
dient ten goede te komen aan alle 
landbouwproducenten en aan elke 
natuurlijke of rechtspersoon die landbouw-
of voedingsproducten levert, met inbegrip 
van producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties. Die leveranciers
zijn in het bijzonder kwetsbaar voor 
oneerlijke handelspraktijken en zijn het 
minst in staat om zich ertegen te verweren 
zonder negatieve gevolgen voor hun 
economische levensvatbaarheid. Aangezien 
de financiële druk ten gevolge van 
oneerlijke handelspraktijken vaak door de 
keten heen wordt doorgegeven tot bij de 
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om zich ertegen te verweren zonder 
negatieve gevolgen voor hun economische 
levensvatbaarheid. Aangezien de financiële 
druk op kleine en middelgrote 
ondernemingen ten gevolge van oneerlijke 
handelspraktijken vaak door de keten heen 
wordt doorgegeven tot bij de 
landbouwproducenten, dienen de regels 
inzake oneerlijke handelspraktijken ook 
bescherming te bieden voor kleine en 
middelgrote tussenleveranciers in de stadia 
na de primaire productie. Bescherming van 
tussenhandelaars moet ook onopzettelijke 
gevolgen voorkomen (met name op het 
vlak van ten onrechte verhoogde prijzen) 
van een verlegging van de handel weg van 
landbouwproducenten en hun 
verenigingen, die verwerkte producten 
produceren, naar niet-beschermde 
leveranciers.

landbouwproducenten, dienen de regels 
inzake oneerlijke handelspraktijken ook 
bescherming te bieden voor 
tussenleveranciers in de stadia na de 
primaire productie. Bescherming van 
tussenhandelaars moet ook onopzettelijke 
gevolgen voorkomen (met name op het 
vlak van ten onrechte verhoogde prijzen) 
van een verlegging van de handel weg van 
landbouwproducenten en hun 
verenigingen, die verwerkte producten 
produceren, naar niet-beschermde 
leveranciers.

____________________

1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het toepassingsgebied uit te breiden door oneerlijke 
handelspraktijken te verbieden, een zaak waarvan alle producenten en afnemers zouden 
profiteren. Het voorstel moet de meest kwetsbare actoren, die over een zwakke 
onderhandelingspositie beschikken, de mogelijkheid geven om in actie te komen. Als de 
praktijken oneerlijk zijn, moet het verbod voor alle actoren gelden. Alle ondernemingen 
dienen de regels van goede mededingingspraktijken, goed vertrouwen en loyaliteit in 
contractuele betrekkingen te respecteren. Uiteenlopende behandeling wordt niet 
gerechtvaardigd door verschillen in doelstelling en komt dan ook neer op discriminatie.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Diensten met betrekking tot 
verwerking en distributie in de landbouw-
en voedselvoorzieningsketen dienen in het 
toepassingsgebied van onderhavige 
richtlijn te worden opgenomen. Diensten 
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zoals bijvoorbeeld vervoer, ontsmetting of 
facturering mogen niet tot  dergelijke 
diensten worden gerekend, daar zij geen 
verband houden met de verwerking en 
distributie in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Aangezien de plaats van vestiging 
van afnemers kan verschillen van de 
plaats waar de landbouw- en 
voedingsproducten worden geleverd en in 
de handel worden gebracht, moeten de 
regels ter zake gelden voor alle afnemers, 
ongeacht hun plaats van vestiging, indien 
de producten die zij kopen voor de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen 
van de EU bestemd zijn.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel in het toepassingsgebied van de richtlijn alle afnemers op te 
nemen die op de interne markt kopen en verkopen, met inbegrip van degenen die buiten de 
Europese Unie zijn gevestigd, om te voorkomen dat zij proberen buiten het toepassingsgebied 
van de richtlijn te blijven.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om onopzettelijke verstorende 
gevolgen naar aanleiding van de 
bescherming van leveranciers in de Unie te 
voorkomen, moeten buiten de Unie 
gevestigde leveranciers een beroep kunnen 
doen op de minimumnorm van de Unie 

(8) Om onopzettelijke verstorende 
gevolgen naar aanleiding van de 
bescherming van leveranciers in de Unie te 
voorkomen, moeten buiten de Unie 
gevestigde leveranciers een beroep kunnen 
doen op de minimumnorm van de Unie 
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wanneer zij voedingsproducten verkopen 
aan afnemers die in de Unie gevestigd zijn.

wanneer zij landbouw- en 
voedingsproducten verkopen aan afnemers 
die in de Unie gevestigd zijn.

Motivering

Het slinkende aandeel van de opbrengsten dat kleinschalige voedselproducenten en 
werknemers in ontwikkelingslanden bereikt, en de arbeidsomstandigheden waarmee zij als 
gevolg van oneerlijke handelspraktijken worden geconfronteerd, ondermijnen het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie en haar doelstellingen in het kader van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien in de meeste lidstaten al 
nationale regels inzake oneerlijke 
handelspraktijken gelden, die weliswaar 
van elkaar verschillen, is het dienstig de 
minimumnorm van bescherming uit hoofde 
van het Unierecht in te voeren aan de hand 
van een richtlijn.  Dit moet de lidstaten in 
staat stellen de desbetreffende regels op 
zodanige wijze in hun nationale rechtsorde 
op te nemen dat een coherente regeling tot 
stand komt. Het dient de lidstaten vrij te 
staan op hun grondgebied strengere 
nationale wetten vast te stellen en toe te 
passen ter bescherming van kleine en 
middelgrote leveranciers en afnemers 
tegen oneerlijke handelspraktijken in de 
relaties tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen, zulks binnen de 
grenzen van het Unierecht dat van 
toepassing is op de werking van de interne 
markt.

(10) Aangezien in de meeste lidstaten al 
nationale regels inzake oneerlijke 
handelspraktijken gelden, die weliswaar 
van elkaar verschillen, is het dienstig de 
minimumnorm van bescherming uit hoofde 
van het Unierecht in te voeren aan de hand 
van een richtlijn. Dit moet de lidstaten in 
staat stellen de desbetreffende regels op 
zodanige wijze in hun nationale rechtsorde 
op te nemen dat een coherente regeling tot 
stand komt. Het dient de lidstaten vrij te 
staan op hun grondgebied strengere 
nationale wetten vast te stellen en toe te 
passen ter bescherming van leveranciers en 
afnemers tegen oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en
voedselvoorzieningsketen, zulks binnen de 
grenzen van het Unierecht dat van 
toepassing is op de werking van de interne 
markt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien oneerlijke 
handelspraktijken in elk stadium van de 
verkoop van een voedingsproduct kunnen 
voorkomen, dat wil zeggen vóór, tijdens en 
na een verkooptransactie, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn op die 
praktijken van toepassing zijn, ongeacht 
wanneer zij zich voordoen.

(11) Aangezien oneerlijke 
handelspraktijken in elk stadium van de 
verkoop van een voedingsproduct kunnen 
voorkomen, dat wil zeggen vóór, tijdens en 
na een verkooptransactie, of in verband 
met het verrichten van diensten door de 
afnemer ten behoeve van de leverancier, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn op die 
praktijken van toepassing zijn, ongeacht 
wanneer zij zich voordoen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Ter bescherming van de identiteit 
van bij de organisatie aangesloten kleine en 
middelgrote leveranciers die menen dat zij 
het slachtoffer zijn van oneerlijke 
handelspraktijken, kan het nuttig zijn dat 
een klacht kan worden ingediend door een 
producentenorganisatie of een unie van 
producentenorganisaties. Daarom dienen 
de handhavingsautoriteiten van de lidstaten 
klachten van dergelijke entiteiten te kunnen 
aanvaarden en behandelen, waarbij 
tegelijkertijd de procedurerechten van de 
verweerder dienen te worden beschermd.

(14) Ter bescherming van de identiteit 
van bij de organisatie aangesloten kleine en 
middelgrote leveranciers die menen dat zij 
het slachtoffer zijn van oneerlijke 
handelspraktijken, kan het nuttig zijn dat 
een klacht kan worden ingediend door een 
producenten- of leveranciersorganisatie
of een unie van zulke organisaties, 
alsmede door een organisatie die 
samenwerkt met producenten of die 
beschikt over aantoonbare deskundigheid 
inzake handelspraktijken in de landbouw-
en voedselvoorzieningsketen, waaronder 
niet-gouvernementele organisaties en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. Daarom dienen de 
handhavingsautoriteiten van de lidstaten 
klachten van dergelijke entiteiten te kunnen 
aanvaarden en behandelen, waarbij 
tegelijkertijd de procedurerechten van de 
verweerder dienen te worden beschermd.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
bescherming van de identiteit van klagers 
en andere slachtoffers van praktijken 
indien de autoriteit de uitvoering geeft 
aan de verplichting uit hoofde van artikel 
6, onder e), van de richtlijn.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De handhavingsautoriteiten van de 
lidstaten dienen over de nodige 
bevoegdheden te beschikken om 
doeltreffend feitelijke informatie te 
verzamelen aan de hand van verzoeken 
om inlichtingen. Zij dienen de 
bevoegdheid te hebben om, waar van 
toepassing, de beëindiging van een 
verboden praktijk te gelasten. Een 
afschrikmiddel, zoals de bevoegdheid om 
een boete op te leggen en 
onderzoeksresultaten te publiceren, kan een 
gedragswijziging bevorderen of leiden tot 
een precontentieuze oplossing tussen de 
partijen, en dient daarom onderdeel uit te 
maken van de bevoegdheden van de 
handhavingsautoriteiten. De Commissie en 
de handhavingsautoriteiten van de 
lidstaten dienen nauw samen te werken 
om te zorgen voor een 
gemeenschappelijke aanpak met 
betrekking tot de toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde regels. De 
handhavingsautoriteiten dienen elkaar 
met name wederzijdse bijstand te 
verlenen, bijvoorbeeld door informatie uit 

(15) De handhavingsautoriteiten van de 
lidstaten dienen over de nodige 
bevoegdheden te beschikken om hun taken 
uit te voeren. Zij dienen de bevoegdheid te 
hebben om, waar van toepassing, de 
beëindiging van een verboden praktijk te 
gelasten om de eerlijke en goede werking 
van de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen te waarborgen. 
Een afschrikmiddel, zoals de bevoegdheid 
om straffen, waaronder een geldboete of 
andere sanctie, op te leggen en 
onderzoeksresultaten te publiceren, kan een 
gedragswijziging bevorderen of leiden tot 
een precontentieuze oplossing tussen de 
partijen, en dient daarom onderdeel uit te 
maken van de bevoegdheden van de 
handhavingsautoriteiten. Er moet een EU-
handhavingsnetwerk (het "netwerk") 
worden opgericht, ondergebracht bij de 
Commissie en gericht op het coördineren 
en faciliteren van de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken betreffende 
de nationale wetgeving van de lidstaten en 
ervaringen met handhaving, en wel op een 
gecoördineerde en systematische manier, 
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te wisselen en bijstand te verlenen bij 
onderzoeken met een grensoverschrijdende 
dimensie.

teneinde tot een gemeenschappelijke 
benadering te komen van de regels die in 
deze richtlijn zijn vervat. Het netwerk 
dient ook bij te dragen aan een betere 
gemeenschappelijke opvatting van de 
specifieke soorten handelspraktijken die 
als OHP's moeten worden beschouwd en 
aan een betere aanpak van potentiële 
grensoverschrijdende OHP's.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om de werking van de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen te 
verbeteren, moeten de lidstaten het 
gebruik van bemiddeling of van een 
alternatief mechanisme voor de 
beslechting van geschillen kunnen 
bevorderen, terwijl de Commissie de 
dialoog en de uitwisseling van beste 
praktijken tussen alle relevante 
belanghebbenden op EU-niveau moet 
faciliteren.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om een doeltreffende handhaving 
te vergemakkelijken, dient de Commissie 
te helpen met de organisatie van 
vergaderingen van de 
handhavingsautoriteiten van de lidstaten, 
waar beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en relevante informatie kan 
worden gedeeld. De Commissie dient een 
website op te zetten en te beheren om die 

(16) Om een doeltreffende handhaving 
te vergemakkelijken, dient de Commissie 
te helpen met de organisatie van 
vergaderingen van het netwerk, waar beste 
praktijken kunnen worden uitgewisseld en 
relevante informatie kan worden gedeeld. 
De Commissie dient een website op te 
zetten en te beheren om die uitwisselingen 
te vergemakkelijken.
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uitwisselingen te vergemakkelijken.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De in deze richtlijn vastgestelde 
regels mogen geen afbreuk doen aan de 
mogelijkheid van de lidstaten om 
bestaande, verderstrekkende regels te 
handhaven of in de toekomst vast te 
stellen, zulks binnen de grenzen van het 
Unierecht dat van toepassing is op de 
werking van de interne markt. Die regels 
zouden van toepassing zijn naast 
vrijwillige governancemaatregelen.

(17) De in deze richtlijn vastgestelde 
regels mogen geen afbreuk doen aan de 
mogelijkheid van de lidstaten om 
bestaande, strengere regels te handhaven 
of in de toekomst vast te stellen, zulks 
binnen de grenzen van het Unierecht dat 
van toepassing is op de werking van de 
interne markt. De regels dienen te worden 
onderworpen aan een 
kennisgevingsprocedure vooraf en zouden 
van toepassing zijn naast vrijwillige 
governancemaatregelen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het beleid ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken in 
de relaties tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen, dient de 
Commissie de toepassing van deze richtlijn 
te evalueren en daarover verslag uit te 
brengen bij het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's. Bij 
die evaluatie moet in het bijzonder 
aandacht worden geschonken aan de vraag 
of bescherming van kleine en middelgrote 
afnemers van voedingsproducten in de 
voedselvoorzieningsketen – naast 
bescherming van kleine en middelgrote
leveranciers – in de toekomst 

(19) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het beleid ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken in 
de relaties tussen ondernemingen in de 
landbouw- en voedselvoorzieningsketen, 
dient de Commissie de toepassing van deze 
richtlijn te evalueren en daarover verslag 
uit te brengen bij het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's. Bij die evaluatie moet in het 
bijzonder aandacht worden geschonken aan 
de vraag of bescherming van afnemers van 
voedingsproducten in de 
voedselvoorzieningsketen – naast 
bescherming van leveranciers – in de 
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gerechtvaardigd zou zijn, toekomst gerechtvaardigd zou zijn,

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een 
minimumlijst vastgesteld van verboden 
oneerlijke handelspraktijken tussen 
afnemers en leveranciers in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede 
minimumregels die gericht zijn op 
handhaving, en regelingen voor coördinatie 
tussen de handhavingsautoriteiten.

1. Bij deze richtlijn wordt een 
minimumlijst vastgesteld van verboden 
oneerlijke handelspraktijken tussen 
afnemers en leveranciers in de landbouw-
en voedselvoorzieningsketen, alsmede 
minimumregels die gericht zijn op 
handhaving, en regelingen voor coördinatie 
tussen de handhavingsautoriteiten.

(Dit amendement (de wijziging van 
"voedselvoorzieningsketen" in "landbouw-
en voedselvoorzieningsketen") geldt voor 
de hele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de hele 
tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
bepaalde oneerlijke handelspraktijken die 
zich voordoen in het kader van de verkoop 
van voedingsproducten door een 
leverancier die een kleine en middelgrote 
onderneming is, aan een afnemer die niet
een kleine en middelgrote onderneming is.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
bepaalde oneerlijke handelspraktijken die 
zich voordoen in het kader van de verkoop 
van landbouw- en voedingsproducten door 
een leverancier die een kleine en 
middelgrote onderneming is.

(De wijziging van "voedingsproducten" in 
"landbouw- en voedingsproducten" geldt 
voor de hele tekst.) Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de hele 
tekst worden doorgevoerd.)
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) "oneerlijke handelspraktijk": een 
praktijk die sterk afwijkt van goed 
handelsgedrag, die in strijd is met de 
goede trouw en een eerlijke behandeling 
en die door een handelspartner eenzijdig 
wordt opgelegd aan een andere 
handelspartner;

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "afnemer": een in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon
die in het kader van een handelstransactie 
voedingsproducten koopt. De term 
"afnemer" kan een groepering van 
dergelijke natuurlijke of rechtspersonen 
omvatten;

a) "afnemer": een natuurlijke of 
rechtspersoon die geen kleine of 
middelgrote onderneming is, ongeacht de 
plaats van vestiging, en die in het kader 
van een handelstransactie landbouw- of 
voedingsproducten koopt met het oog op 
de verwerking en distributie ervan in de 
Unie of die diensten in verband met 
verwerking en distributie aan leveranciers 
verleent. De term "afnemer" kan een 
groepering van dergelijke natuurlijke of 
rechtspersonen omvatten;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "voedingsproducten": de 
producten die zijn vermeld in bijlage I bij 
het Verdrag en die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als levensmiddel, alsmede 
daarvan door verwerking verkregen 
producten die niet in die bijlage zijn 

d) "landbouw- en 
voedingsproducten": de producten die zijn 
vermeld in bijlage I bij het Verdrag en die 
bestemd zijn om te worden gebruikt als 
levensmiddel, daarvan door verwerking 
verkregen producten die niet in die bijlage 
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vermeld en die bestemd zijn om te worden 
gebruikt als levensmiddel;

zijn vermeld en die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als levensmiddel, alsmede 
landbouwproducten;

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "bederfelijke voedingsproducten": 
voedingsproducten die ongeschikt worden 
voor menselijke consumptie indien zij niet 
worden opgeslagen, behandeld, verpakt of 
anderszins geconserveerd op een manier 
die voorkomt dat zij ongeschikt worden.

e) "bederfelijke landbouw- en 
voedingsproducten": verse landbouw- en
voedingsproducten die ongeschikt worden 
voor menselijke consumptie of bedoeld 
gebruik, met name door snel bederf als 
gevolg van de natuurlijke kenmerken van 
die producten, indien zij niet worden 
opgeslagen, behandeld, verpakt of 
anderszins geconserveerd op een manier 
die voorkomt dat zij ongeschikt worden;

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "economische afhankelijkheid": 
hiervan is sprake als de beëindiging van 
handelsbetrekkingen tussen de afnemer 
en de leverancier de voortzetting van de 
activiteiten van deze laatste in gevaar 
brengt en als de leverancier geen 
alternatieve oplossing heeft voor de 
handelsbetrekkingen in kwestie die 
binnen een redelijke termijn kan worden 
toegepast. Dit wordt geacht het geval te 
zijn als de afnemer ten minste 40% van de 
omzet van de leverancier 
vertegenwoordigt.

Amendement 25
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende handelspraktijken verboden zijn:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste de volgende handelspraktijken 
verboden zijn:

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een afnemer annuleert een 
bestelling van bederfelijke 
voedingsproducten op zo korte termijn dat 
niet redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat de leverancier een alternatief kan 
vinden voor het verhandelen of het gebruik 
van die producten;

b) een afnemer annuleert eenzijdig een 
bestelling van bederfelijke landbouw- of
voedingsproducten op zo korte termijn dat 
niet redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat de leverancier een alternatief kan 
vinden voor het verhandelen of het gebruik 
van die producten;

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een afnemer wijzigt eenzijdig en 
met terugwerkende kracht de voorwaarden 
van de leveringsovereenkomst die verband 
houden met de frequentie, de timing of het 
volume van de levering, de 
kwaliteitsnormen of de prijzen van de 
voedingsproducten;

c) een afnemer wijzigt eenzijdig en 
met terugwerkende kracht de voorwaarden 
van de leveringsovereenkomst die verband 
houden met de frequentie, de timing of het 
volume van de levering, de 
kwaliteitsnormen, de prijzen of de 
betalingsvoorwaarden van de landbouw-
of voedingsproducten;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een leverancier betaalt voor de 
verspilling van voedingsproducten die zich 
voordoet bij de afnemer en die niet aan 
nalatigheid of verzuim van de leverancier 
is toe te schrijven.

d) een leverancier betaalt voor de 
verspilling van landbouw- of 
voedingsproducten die zich voordoet zodra 
de eigendom van het product aan de 
afnemer is overgedragen en die niet aan 
nalatigheid of verzuim van de leverancier 
is toe te schrijven;

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een afnemer deelt met derden of 
misbruikt op andere wijze, opzettelijk of 
door nalatigheid, vertrouwelijke 
informatie die de leverancier met de 
afnemer deelt, zoals de inhoud van het 
leveringscontract of bedrijfsgeheimen; 
hieronder valt ook het gebruik van 
dergelijke informatie door de afnemer om 
zijn eigen concurrerende product te 
ontwikkelen;

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) een afnemer legt de leverancier 
een ongerechtvaardigde en onevenredige 
overdracht van zijn economische risico op 
of tracht dat te doen.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende handelspraktijken verboden zijn 
indien zij niet op duidelijke en 
ondubbelzinnige wijze zijn 
overeengekomen bij het sluiten van de 
leveringsovereenkomst:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende handelspraktijken verboden zijn 
indien zij niet op duidelijke, 
ondubbelzinnige een begrijpelijke wijze 
door de partijen bij de overeenkomst zijn 
overeengekomen bij het sluiten van de 
leveringsovereenkomst of indien zij 
voortvloeien uit de economische 
afhankelijkheid van de leverancier ten 
opzichte van de afnemer, waardoor de 
afnemer deze voorwaarden kon opleggen:

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een afnemer vraagt een vergoeding 
van de leverancier voor de opslag, de 
uitstalling of de opname in het assortiment 
van voedingsproducten van de leverancier;

b) een afnemer vraagt een vergoeding 
van de leverancier voor de opslag, de 
uitstalling of de opname in het assortiment 
van landbouw- of voedingsproducten van 
de leverancier;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de wederverkoop beneden de 
kostprijs van landbouw- of 
voedingsproducten, tenzij het om 
producten gaat waarvan de uiterste 
verkoopdatum twee dagen na de datum 
van de verkoop afloopt.

Amendement 34
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Contractuele betrekkingen

Een leverancier mag eisen dat voor elke 
levering van goederen of verlening van 
diensten een schriftelijke 
leveringsovereenkomst wordt opgesteld in 
duidelijke en ondubbelzinnige 
bewoordingen waarin alle relevante 
aspecten van de overeenkomst worden 
genoemd, en ten minste het volgende:

( (a) de contractsluitende partijen;

(b) het voorwerp van de overeenkomst;

(c) het volume, de prijs en de kwaliteit van 
de geleverde producten of de verleende 
diensten;

(d) betaling;

(e) sancties in geval van niet-uitvoering 
van de overeenkomst;

(f) duur en, indien van toepassing, 
verlenging van de overeenkomst; 

(g) oorzaken voor beëindiging, met 
inbegrip van een redelijke 
opzeggingstermijn; 

(h) het toepasselijke recht.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten delen de Commissie mee 
welke handhavingsautoriteit zij hebben 
aangewezen.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een klacht van een leverancier 
wordt ingediend bij de 
handhavingsautoriteit van de lidstaat van 
vestiging van de afnemer waarvan wordt 
vermoed dat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan een verboden handelspraktijk.

1. Alvorens een klacht in te dienen 
maakt een leverancier gebruik van 
gevestigde bemiddelingsdiensten, indien 
beschikbaar. Als zulks niet mogelijk is of 
hiermee het probleem niet wordt opgelost, 
dient de leverancier een klacht in bij de 
handhavingsautoriteit van de lidstaat van 
vestiging van de afnemer waarvan wordt 
vermoed dat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan een verboden 
handelspraktijk of bij de 
handhavingsautoriteit van de lidstaat van 
vestiging van de leverancier. In het laatste 
geval zendt de handhavingsautoriteit de 
klacht door naar de handhavingsautoriteit 
van de lidstaat van vestiging van de 
afnemer waarvan wordt vermoed dat hij 
zich schuldig heeft gemaakt aan een 
verboden handelspraktijk.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Producentenorganisaties of unies 
van producentenorganisaties waarvan een 
of meer leden dan wel een of meer leden 
van hun leden menen dat zij het slachtoffer 
zijn van een verboden handelspraktijk, 
hebben het recht om een klacht in te 
dienen.

2. Leveranciers- of 
producentenorganisaties of unies van 
leveranciers- of producentenorganisaties
overeenkomstig Verordening (EU) 
1308/2013 en  beroepsorganisaties op 
landbouwgebied waarvan een of meer 
leden dan wel een of meer leden van hun 
leden menen dat zij het slachtoffer zijn van 
een verboden handelspraktijk, alsmede 
niet-gouvernementele organisaties zonder 
winstoogmerk en middenveldorganisaties 
evenals organisaties die samenwerken met 
producenten of die beschikken over 
aantoonbare deskundigheid inzake 
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handelspraktijken in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen, hebben het 
recht om een klacht in te dienen namens de 
leden van de organisatie of unie en om 
naar behoren te worden betrokken bij de 
procedure, met het oog op de vaststelling 
van een inbreuk en in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 6.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De handhavingsautoriteit 
waarborgt, op verzoek van de klager, de 
geheimhouding van de identiteit van de 
klager en van andere informatie waarvan 
de klager meent dat de openbaarmaking 
ervan nadelig zou zijn voor zijn belangen. 
De klager identificeert die informatie in 
een eventueel verzoek om vertrouwelijke 
behandeling.

3. De handhavingsautoriteit 
waarborgt, op verzoek van de klager, de 
anonimiteit of geheimhouding van de 
identiteit van de klager en van andere 
informatie waarvan de klager meent dat de 
openbaarmaking ervan nadelig zou zijn 
voor zijn belangen. De klager identificeert 
die informatie in een eventueel verzoek om 
anonimiteit of vertrouwelijke behandeling. 
De autoriteit waarborgt de anonimiteit of 
vertrouwelijkheid van de procedure ten
behoeve van de verweerder. Dit laat de 
procedurerechten van de verweerder 
onverlet.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de handhavingsautoriteit 
van oordeel is dat er voldoende grond is 
om gevolg te geven aan een klacht, voert 
zij het onderzoek uit binnen een maximale 
termijn van zes maanden. In complexe en 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
deze termijn met maximaal zes maanden 
worden verlengd. De 



PE625.314v02-00 24/32 AD\1163523NL.docx

NL

handhavingsautoriteit stelt de klager in 
kennis van deze verlenging en van de 
redenen daarvoor.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Bemiddeling of mechanisme voor 
alternatieve geschillenbeslechting

1. Onverminderd de in artikel 6 
vastgelegde bevoegdheden en 
verplichtingen van de 
handhavingsautoriteit, kunnen de 
lidstaten het gebruik van bemiddeling of 
een mechanisme voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanmoedigen bij 
geschillen tussen een leverancier en een 
afnemer vanwege een oneerlijke 
handelspraktijk.

2. Het gebruik van bemiddeling of 
een mechanisme voor alternatieve 
geschillenbeslechting doet geen afbreuk 
aan het recht van de leverancier om 
klacht in te dienen overeenkomstig artikel 
5.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
handhavingsautoriteit over toereikende 
uitrusting beschikt en verlenen haar de 
bevoegdheid om:

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aangewezen handhavingsautoriteit over de 
nodige middelen, waaronder voldoende 
budgettaire middelen en deskundigheid,
beschikt om aan haar verplichtingen te 
voldoen en verlenen haar de bevoegdheid 
om:
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het kader van haar onderzoek 
onaangekondigde inspecties ter plaatse uit 
te voeren;

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een besluit te nemen houdende 
vaststelling van een inbreuk op de in artikel
3 vastgestelde verbodsbepalingen en de 
afnemer te verplichten de verboden 
handelspraktijk te beëindigen. De autoriteit 
kan afzien van een dergelijk besluit voor 
zover er een risico bestaat op de 
openbaarmaking van de identiteit van een 
klager of van andere informatie waarvan de 
klager meent dat de openbaarmaking ervan 
nadelig zou zijn voor zijn belangen, op 
voorwaarde dat de klager die informatie 
heeft geïdentificeerd overeenkomstig
artikel 5, lid 3;

c) in het kader van het toepasselijke 
nationale recht een besluit te nemen 
houdende vaststelling van een inbreuk op 
de in artikel 3 vastgestelde 
verbodsbepalingen en de afnemer te 
verplichten de verboden handelspraktijk te 
beëindigen. De autoriteit kan afzien van 
een dergelijk besluit voor zover er een 
risico bestaat op de openbaarmaking van 
de identiteit van een klager of van andere 
informatie waarvan de klager meent dat de 
openbaarmaking ervan nadelig zou zijn 
voor zijn belangen, op voorwaarde dat de 
klager die informatie heeft geïdentificeerd 
overeenkomstig artikel 5, lid 3;

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de pleger van de inbreuk een 
geldboete op te leggen. De boete is

d) de pleger van de inbreuk een straf, 
zoals een geldboete of andere 
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doeltreffend, evenredig en afschrikkend en 
houdt rekening met de aard, de duur en de 
ernst van de inbreuk;

afschrikkende sanctie op te leggen, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.
De sancties zijn doeltreffend, evenredig 
met de toegebrachte schade en 
afschrikkend en houden rekening met de 
aard, de duur en de ernst van de inbreuk.

Bij het vaststellen van de toe te passen 
sancties houdt de handhavingsautoriteit 
rekening met de vraag of de pleger de 
regels vaker overtreden heeft;

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
handhavingsautoriteiten op doeltreffende 
wijze met elkaar samenwerken en elkaar
wederzijdse bijstand verlenen bij 
onderzoeken met een grensoverschrijdende 
dimensie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
handhavingsautoriteiten op doeltreffende 
wijze met elkaar samenwerken en elkaar 
wederzijdse bijstand verlenen bij 
onderzoeken met een grensoverschrijdende 
dimensie, in het kader van een EU-
handhavingsnetwerk.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De handhavingsautoriteiten komen 
eenmaal per jaar bijeen om van gedachten 
te wisselen over de toepassing van deze 
richtlijn, op basis van de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde jaarlijkse verslagen, en over 
beste praktijken op het door de richtlijn 
bestreken gebied. De Commissie faciliteert 
die vergaderingen.

2. De handhavingsautoriteiten komen 
eenmaal per jaar bijeen om van gedachten 
te wisselen over de toepassing van deze 
richtlijn in het kader van een EU-
handhavingsnetwerk. De Commissie 
faciliteert die vergaderingen.

Amendement 47
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Samenstelling en taken van het EU-
handhavingsnetwerk

1. Het EU-handhavingsnetwerk (het 
"netwerk") bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke 
handhavingsautoriteit, twee 
vertegenwoordigers van de Commissie, en 
hun respectieve plaatsvervangers.

Het netwerk vergadert regelmatig en zo 
nodig op naar behoren gemotiveerd 
verzoek van de Commissie of een lidstaat.

Het netwerk betrekt alle relevante 
belanghebbenden bij de gedachtewisseling 
over de toepassing van onderhavige 
richtlijn, om de dialoog en de uitwisseling 
van beste praktijken te vergemakkelijken 
en een gezamenlijke benadering te 
bevorderen.

2 Het netwerk heeft de volgende 
taken:

a) van gedachten wisselen over de 
toepassing van deze richtlijn, op basis van 
de in artikel 9, lid 1, bedoelde jaarlijkse 
verslagen;

(b) de uitwisseling van informatie over 
relevante onderwerpen vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld over de resultaten van de in 
artikel 6, lid 1, onder a), bedoelde 
onderzoeken en nieuwe gevallen van 
oneerlijke handelspraktijken;

(c) de uitwisseling van informatie en
beste praktijken coördineren en 
faciliteren waar het gaat om de nationale 
wetgeving van de lidstaten en de 
ervaringen met handhaving, en wel op 
een gecoördineerde en systematische 
manier, teneinde tot een betere 
gemeenschappelijke opvatting te komen 
van de specifieke soorten 
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handelspraktijken die als OHP's moeten 
worden beschouwd en potentiële OHP's 
beter aan te pakken;

(d) nieuwe vormen van oneerlijke 
handelspraktijken bestuderen en 
analyseren;

(e) vraagstukken onderzoeken in 
verband met de toepassing van deze 
richtlijn en richtsnoeren en 
aanbevelingen vaststellen om een 
consistente toepassing van deze richtlijn te 
bevorderen, onder meer door een 
gemeenschappelijke methode te 
ontwikkelen voor het bepalen en opleggen 
van sancties.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorzien in regels ter 
bestrijding van oneerlijke 
handelspraktijken die verder gaan dan die 
welke zijn vermeld in de artikelen 3, 5, 6 
en 7, mits die nationale regels verenigbaar 
zijn met de regels inzake de werking van 
de interne markt.

De lidstaten kunnen voorzien in regels ter 
bestrijding van oneerlijke 
handelspraktijken die verder gaan dan die 
welke zijn vermeld in de artikelen 1, 3, 5, 6 
en 7, mits die nationale regels verenigbaar 
zijn met de regels inzake de werking van 
de interne markt, met inbegrip van het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging, non-
discriminatie en toegang tot onpartijdige 
en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe nationale voorschriften die verder 
gaan dan de bepalingen van deze richtlijn, 
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worden drie maanden vóór de toepassing 
ervan ter kennis van de Commissie 
gebracht in afwachting van behandeling 
door de Commissie volgens de procedure 
van de artikelen 5 en 6 van Richtlijn (EU) 
2015/1535.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De autoriteiten van de lidstaten wisselen 
met alle relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van consumentenorganisaties, 
van gedachten over de werking van de 
voorzieningsketen in hun lidstaat en de 
doeltreffendheid van hun maatregelen 
wat betreft het bereiken van de 
doelstellingen van deze richtlijn.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op zijn vroegst drie jaar na de 
datum van toepassing van deze richtlijn 
verricht de Commissie een evaluatie van 
deze richtlijn en brengt zij aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de belangrijkste bevindingen.

1. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
toepassing van deze richtlijn verricht de 
Commissie een evaluatie van deze richtlijn 
en brengt zij aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's verslag uit over de belangrijkste 
bevindingen. In het kader van die 
evaluatie wordt nagegaan of de richtlijn 
moet worden herzien, en met name of er 
nieuwe vormen van oneerlijke 
handelspraktijken moeten worden 
opgenomen.
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