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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer
(2013/2093(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 januari 2013 Att skapa en 
europeisk handlingsplan för handel och distribution (COM(2013)0036),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 31 januari 2013 om otillbörliga 
affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel (COM(2013)0037),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 5 juli 2010 Övervakning av marknaden 
för handel och distribution – Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för handel och 
distribution 2020 (COM(2010)0355), 

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om en effektivare och rättvisare 
detaljhandelsmarknad1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2012 En strategi för 
konsumentpolitiken i EU - Att öka förtroendet och tillväxten (COM(2012)0225),

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s 
konsumentpolitik2,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar i maj 2012 om 
resultattavlan för konsumentvillkoren inom detaljhandeln (Consumer Conditions 
Scoreboard – Consumers at home in the single market: Monitoring the integration of the 
retail single market and consumer conditions in the Member States (SEC(2012)0165)), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 november 2012 Skydda 
företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett 
effektivt sätt Översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam 
(COM(2012)0702),

– med beaktande av sin resolution av den [...] oktober 2013 om kommissionens meddelande 
Skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket 
på ett effektivt sätt Översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande 
reklam3,

– med beaktande av arbetena inom högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelskedja och inom expertplattformen för B2B-avtalsvillkor, 

– med beaktande av kommissionens samrådsdokument om arbetsmarknadens parter och 
odeklarerat arbete (‘Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on 

                                               
1 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 9.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0239.
3 Antagna texter, ….
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enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work)
(C(2013)4145),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 En bättre 
fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa (COM(2009)0591), 

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om skäliga inkomster för 
jordbrukare: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga 
ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster
(COM(2011)0942),

– med beaktande av sina resolutioner av den 11 december 20122 och den 4 juli 20133 om 
fullbordande av den digitala inre marknaden,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
10 juli 2013 om kommissionens meddelande Att skapa en europeisk handlingsplan för 
handel och distribution4,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
11 juli 2013 om kommissionens grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-
leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EG av 
den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter6,

– med beaktande av Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/13/EG av den 
20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och 
presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel7 och Europaparlamentet och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 
12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam9,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner10,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 
                                               
1 EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 22.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0468.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0327.
4 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0./Ännu ej offentliggjort i EUT,
5 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0./Ännu ej offentliggjort i EUT,
6 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
7 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.
8 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
9 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
10 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
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13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Vikten av detaljhandelsmarknaden kan knappast överskattas, då denna står för 11 procent 
av EU:s BNP och 15 procent av alla arbetstillfällen i Europa, för både utbildad och 
outbildad arbetskraft, och bidrar till samhällets sammanhållande sociala struktur.

B. I ett samhälle som i all högre grad präglas av virtuella kontakter på internet är butiker 
fortfarande en mötesplats för folk. Särskilt huvudgator och stadskärnor kan vara en plats 
för gemensamma upplevelser och utgöra ett centrum för lokal identitet och stolthet och för 
ett gemensamt kulturarv och gemensamma värderingar.

C. Den nuvarande ekonomiska krisen har varit svår för detaljhandeln och har särskilt drabbat 
mindre, oberoende affärer.

D. Otillbörliga affärsmetoder förekommer fortfarande och slår i synnerhet mot jordbrukare 
och mindre producenter.

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen skapat en europeisk handlingsplan för 
handel och distribution.

2. Europaparlamentet hävdar att handlingsplanen i högre grad borde ha uppmärksammat 
vilka effekter den nuvarande ekonomiska krisen haft på detaljhandeln och i synnerhet på 
mindre, oberoende affärer.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inrätta en permanent arbetsgrupp 
för konkurrenskraft inom detaljhandeln men betonar hur viktigt det är med en balanserad 
representation, som inbegriper både större och mindre detaljhandlare, kooperativ och 
konsumenter, miljöintressen och sociala intressen.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sin besparingspolitik avstå från att 
vidta åtgärder som underminerar konsumentförtroendet och direkt skadar 
detaljhandelssektorns intressen, såsom att höja momsen eller avgifterna för affärer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge högsta politiska 
prioritet åt detaljhandelssektorn som en pelare för den inre marknaden, inbegripet den 
digitala inre marknaden, och att undanröja praktiska hinder som gör det svårt för 
detaljhandlare att dra full nytta av den inre marknaden.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utveckla instrument för att 
underlätta konsumenternas tillgång till transparent och tillförlitlig information om varors 
och tjänsters priser, kvalitet och hållbarhet. Kommissionen uppmanas att inrätta en lätt 
åtkomlig databas med alla märkningskrav som gäller på EU-nivå och nationell nivå.

                                               
1 EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.
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Parlamentet varnar samtidigt för ett ökat antal märkningar och märkningskrav och 
efterlyser förenkling, företrädesvis genom att samla olika aspekter av social och 
miljömässig hållbarhet i en märkning samtidigt som skillnaderna i obligatoriska nationella 
märkningskrav minskas.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera sin handlingsplan med ett 
åtgärdspaket som syftar till att stödja oberoende detaljhandlare såsom att uppmuntra 
principen ”adoptera-en-butik” enligt vilken större detaljhandlare kan fungera som 
”mentorer” för mindre butiker i deras direkta närhet, att främja grupper av oberoende 
detaljhandlare, inbegripet kooperativ, som kan åtnjuta ömsesidig assistans och vissa 
skalfördelar samtidigt som de behåller sitt fulla oberoende, att respektera lokala och 
regionala myndigheters rätt att i vissa shoppingområden (t.ex. huvudgator) stimulera ett 
gynnsamt klimat för små, oberoende butiker genom att sänka energikostnaderna och 
hyrorna via offentlig-privata partnerskap, genom att införa lättnader för de lokala avgifter 
som småföretag och oberoende detaljhandlare betalar och genom att främja samarbete 
mellan olika butiker inom området i fråga.

8. Europaparlamentet varnar för tendensen hos vissa lokala och regionala myndigheter att 
fortsätta att utveckla storskaliga projekt, såsom köp- och affärscentrum utanför 
stadskärnorna, med tanke på att mättnadspunkten redan nåtts, inte minst på grund av den 
ekonomiska krisen. Parlamentet noterar att hyrorna i sådana köpcentrum normalt sett är 
för höga för mindre, oberoende butiker och uppmanar kommissionen att i samarbete med 
medlemsstaterna göra en utredning av deras ekonomiska, sociala och miljömässiga 
effekter.

9. Europaparlamentet erkänner de lokala myndigheternas rätt att inte tillåta nya köpcentrum 
och stormarknader när detta skulle få negativa sociala eller miljömässiga konsekvenser 
och uppmanar medlemsstaterna att införa särskilda regler för att garantera en 
butiksmångfald, vilket är avgörande för att shoppingområden, särskilt i mindre städer och 
i större städers stadskärnor, ska kunna förbli attraktiva. 

10. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som offentlig-privata partnerskap spelar för 
rena, säkra och tillgängliga shoppingområden i mindre städer och större städers 
stadskärnor, bland annat genom att ta itu med de negativa effekterna av tomma lokaler i 
shoppingområden, t.ex. genom att upplåta dessa lokaler till nystartade företag för lägre 
hyror än brukligt.

11. Europaparlamentet noterar att butiker ställs inför nya utmaningar i takt att e-handelns 
ökar, vilket gör detaljhandelsstrategier med flera kanaler allt viktigare. Med tanke på 
detaljhandelns sociala roll är parlamentet bekymrat över att e-handeln kan ta över hela 
detaljhandelssektorer, vilket för närvarande förefaller vara fallet för den audiovisuella 
sektorn och bokhandeln. Parlamentet uppmanar detaljhandlare att utveckla nya 
affärsmodeller för att höja shoppingupplevelsen i de fysiska butikerna, bland annat genom 
att höja servicenivån, såväl före som efter köpet, och att koppla presentationen på internet 
till den personal som ansvarar för försäljningen i den fysiska butiken. 

12. Europaparlamentet framhåller detaljhandelssektorns ansvar för hållbarhet. Parlamentet 
gläds åt att detaljhandlare och leverantörer har gått i bräschen för miljöansvar, särskilt när 
det gäller avfall, energiförbrukning, transporter och minskade koldioxidutsläpp. 
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Parlamentet anser att ytterligare insatser krävs på detta område.

13. Europaparlamentet erinrar om betydelsen av att befintlig sociallagstiftning och 
arbetslagstiftning genomförs korrekt. Parlamentet beklagar att odeklarerat arbete 
förekommer i så stor omfattning, vilket innebär ett omfattande skatteundandragande och 
orättvisa spelregler för handlare på den inre marknaden.

14. Europaparlamentet är oroat över att franchisetagares rättigheter gentemot franchisegivaren 
undermineras och efterlyser transparenta och rättvisa avtal. Parlamentet vill i synnerhet 
uppmärksamma kommissionen och medlemsstaterna på problemen för franchisetagare 
som vill sälja sin verksamhet eller ändra affärsformen men ändå förbli aktiva i samma 
sektor. Kommissionen uppmanas att undersöka effekterna av långsiktiga 
konkurrensklausuler, köpoptioner och förbud mot multifranchising och att i detta 
sammanhang ompröva det nuvarande undantaget från konkurrensreglerna för avtalsparter 
som har en marknadsandel på mer än 30 procent.

15. Europaparlamentet stöder arbetena inom högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelskedja och dess expertplattform för B2B-avtalsvillkor. Parlamentet bör 
omedelbart lösa utestående frågor när det gäller dess deltagande i forumets arbete. 
Parlamentet betonar att otillbörliga handelsmetoder också förekommer utanför 
livsmedelskedjan och uppmanar kommissionen och branschförbunden att utforska 
möjligheter att skapa ett nytt, öppet forum som fokuserar på detaljhandeln i sin helhet.

16. Europaparlamentet välkomnar principerna om god praxis och förteckningen över exempel 
på osund och sund praxis i vertikala handelsförbindelser i livsmedelskedjan liksom 
ramarna för införandet och tillämpningen av dessa principer. Parlamentet betonar att om 
dessa ska få några effekter i praktiken är det viktigt att alla aktörer i livsmedelskedjan 
deltar, inbegripet jordbruksorganisationer och tillverknings- och grossistbranscherna. 
Parlamentet begär att kommissionen ska se över effekterna av det frivilliga initiativet 
inom två år efter dess ikraftträdande och att föreslå ytterligare åtgärder om det skulle bli 
nödvändigt.

17. Europaparlamentet anser att det ofta är svårt för svagare marknadsparter att klaga över 
otillbörliga affärsmetoder och betonar den viktiga rollen för företagarsammanslutningar, 
som borde kunna lämna in klagomål på dessa parters vägnar med säkrad konfidentialitet 
till en ombudsman eller skiljeman som skulle ha befogenheter att vidta åtgärder på eget 
initiativ när information om vissa oroande tendenser föreligger. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå EU-lagstiftning som syftar till att 
förbjuda försäljning under självkostnadspris i livsmedelssektorn och fastställa en 
definition av ”ekonomiskt beroende” som skulle göra både medlemsstaterna och 
affärsvärldens aktörer mer vaksamma på otillbörliga affärsmetoder.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att små leverantörer kan inrätta 
producentgrupper utan att straffas av nationella myndigheter som har bedömt vikten av 
dessa grupper enbart på nationell produktion.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för åtgärder mot otillbörliga 
affärsmetoder bekämpa territoriella begränsningar som varutillverkare kräver.
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21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Detaljhandelssektorns betydelse för samhället

Detaljhandeln har en stor ekonomisk betydelse och står för 11 procent av EU:s BNP och 
15 procent av EU:s sysselsättning. I EU har detaljhandeln i hög grad setts som en av den inre 
marknadens grundpelare. För större detaljhandlare kan de skalfördelar som möjliggörs på en 
välfungerande inre marknad vara avgörande. Det är därför beklagligt att många detaljhandlare 
som vill bli aktiva i flera eller alla medlemsstater fortfarande snärjs av onödiga hinder, såsom 
olika paketerings- eller märkningskrav, och även skillnader i administrativa rutiner.

Den digitala inre marknaden kan skapa ytterligare möjligheter för detaljhandlare, även om 
konsumenterna fortfarande i hög grad föredrar leverantörer som är baserade i hemlandet, till 
och med för internetköp. Detta kan bero på att konsumenterna helt enkelt inte känner till 
detaljhandlare i andra medlemsstater lika väl, men också på osäkerheten kring vilka 
rättigheter de har.

Lika viktig som detaljhandelns ekonomiska värde är dess sociala värde. Särskilt med internets 
allt större betydelse för vardagen och våra samhällens datorisering i allmänhet blir antalet 
tillfällen till sociala kontakter i det verkliga livet snabbt färre. Folk har en benägenhet att 
tillbringa allt mer av sin tid framför sina datorer, surfplattor eller mobiler och det finns en risk 
att våra samhällen blir allt mer virtuella. Fysiska butiker är fortfarande ställen där folk faktiskt 
samspelar i det verkliga livet. Det är viktigt att de finns kvar, helst integrerade i en vidare 
samhällelig miljö, där det erbjuds andra tjänster, såsom bibliotek och kulturella och offentliga 
byggnader.

Många klagar över att köpcentrum snabbt blir mindre attraktiva eftersom de alla innehåller 
samma affärer som utgör en del av en nationell eller internationell kedja. Detta kan successivt 
undergräva konsumenternas lust att över huvud taget besöka sådana centrum, särskilt om de 
kan köpa samma produkter lika enkelt online. För att dessa ska förbli attraktiva måste inte 
bara själva shoppingupplevelsen hela tiden omprövas och förbättras. Mångfalden av affärer 
måste också stimuleras. Den oberoende detaljhandeln kan vara avgörande, eftersom 
oberoende affärer kan stimulera konsumentens nyfikenhet. Köpcentrum med en varierat, 
lokalt integrerat utbud av affärer kan främja det lokala samhällslivet och till och med en lokal 
identitet, något som många söker allt mer, trots – eller kanske på grund av – globaliseringen.

Detaljhandelssektorn under den nuvarande ekonomiska krisen

I de flesta medlemsstater har konsumentförtroendet nått ett extremt lågvattenmärke. 
Medborgarna skjuter upp sina inköp eller är väldigt inriktade på lågkostnadsalternativ. I vissa 
medlemsstater har momsen höjts, vilket gör det ännu svårare för konsumenter att handla och 
för detaljhandlare att överleva. Denna allmänna situation i detaljhandelssektorn i EU är 
oroande, även om det också finns undantag.

De senaste Eurostatuppgifterna visar på en svag förbättring i maj 2013 jämfört med april 
20131. I euroområdet ligger dock detaljhandeln fortfarande under samma månad förra året. 
Det som inte är livsmedel (non-food) har drabbats hårdare än livsmedel, och oberoende 

                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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detaljhandlare är särskilt utsatta.

I kommissionens handlingsplan för handel och distribution tar man inte direkt upp 
konsekvenserna av krisen för detaljhandeln och de åtstramningsåtgärder som vissa 
medlemsstater genomför. Följaktligen tar man inte upp frågor såsom tillgång till finansiering 
för småföretag eller hur konkurser kan förebyggas, och inte heller den allt akutare frågan om 
tomma affärslokaler mitt i shoppingområden. Parlamentet har redan antagit separata 
betänkanden om tillgången till finansiering, vilket är den enda anledningen till att 
föredraganden inte har tagit med denna fråga i sitt betänkande. Förbättrad tillgång till 
finansiering, särskilt för små och medelstora företag, är livsavgörande. 

Eftersom konkurser framför allt drabbar oberoende detaljhandlare, och deras marknadsandel 
snabbt sjunker, måste särskild uppmärksamhet fästas vid deras behov. Om vi inte vill att våra 
städer till slut ska bli som kloner av varandra när det gäller affärsutbudet måste kommissionen 
och medlemsstaterna agera nu. Större affärer kan hjälpa mindre, och det ligger också i deras 
intresse att ha en rad olika affärer i sin närhet eftersom detta drar till sig fler kunder. En stor 
detaljhandlare har sagt att man är beredd att införa principen ”adoptera-en-butik”. Genom ett 
sådant program skulle små butiker kunna få råd, till exempel i administrativa eller finansiella 
frågor, men utan att förlora sitt oberoende. Butiker kan arbeta tillsammans genom att skapa 
lokala föreningar så att ett shoppingdistrikts utveckling blir deras gemensamma angelägenhet, 
i nära samarbete med lokala myndigheter. Hyror och energipriser kan minskas för att blåsa 
nytt liv i vissa shoppingområden, och lokala myndigheter skulle kunde differentiera lokala 
avgifter för att få ned kostnader för butiker i ett visst område. 

Kommissionen betonar med rätta att politiken för fysisk planering inte får diskriminera på 
ekonomiska grunder. Det kan dock finnas gråzoner när lokala myndigheter önskar främja 
huvudgatorna i stadskärnorna. Det finns en märkbar tendens att vissa specifika typer av 
affärer tar över huvudgatorna. I sådana fall borde det vara möjligt för lokala myndigheter att 
införa särskilda regler för att garantera en butiksmångfald, vilket är avgörande för att ett 
shoppingområde ska kunna förbli attraktivt. 

E-handel kan vara en gyllene möjlighet för detaljhandlare men det kan också bli ett hot för de 
affärer som helt enkelt nonchalerar fenomenet. Jag har hört många detaljhandlare klaga över 
kunder som kommer för att få råd om en produkt i en fysisk butik för att sedan köpa 
produkten online från en annan billigare affär. Vissa har till och med argumenterat för att de 
kanske borde införa en inträdesavgift. Detta är naturligtvis inte en genomförbar lösning och 
skulle bara påskynda de berörda affärernas nedgång, men det visar klart och tydligt hur 
förtvivlade dessa detaljhandlare är.

Handlarna måste acceptera e-handel som en ofrånkomlig realitet. Det är därför tillrådligt för 
många affärer att utveckla en försäljningsstrategi med många kanaler, både online och på 
traditionella vägar. Service är en av de viktigaste komparativa fördelarna för en fysisk butik. 
För elektroniska produkter är det ofta viktigt för kunden att få bra rådgivning. Internet är inte 
alltid kundvänligt. Det är oklart vilka webbplatser man kan lita på. En bra väg framåt skulle 
vara att koppla internetbutiken till en fysisk butik så att en kund via internet kan söka och få 
råd från en riktig försäljare i den närmaste filialen. Ett annat sätt att främja fysiska butiker är 
att skapa en ”upplevelse" i butiken. Någonting extra måste erbjudas. Bokhandlare kan bjuda 
in författare att läsa vissa av sina böcker, musikaffärer kan anordna musikuppträdanden live, 
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klädbutiker kan ha modevisningar, osv. Service och mer upplevelser är avgörande för att 
fysiska butiker ska överleva.

Franchiseavtal har blivit allt striktare. Det är beklagligt att kommissionen inte tog med några 
rekommendationer som svar på denna utveckling eftersom denna tenderar att undergräva hela 
franchisekonceptet och därmed gör det mindre attraktivt, när det istället är så att franchising 
kan bidra till att lindra effekterna av den ekonomiska krisen.

Hållbarhet

På grund av betänkandets begränsade omfång har det varit omöjligt att i detalj undersöka 
detaljhandelns roll i social- och miljöpolitik. Detaljhandeln är dock avgörande när det gäller 
hållbarhetsfrågor. Butiker kan påverka den typ av produkter som konsumenter köper och kan 
därmed stimulera rättvis handel. Butiker kan främja miljövänlig paketering som bidrar till att 
minska avfallsbördan. De kan också påverka konsumentmönstren för matkonsumtion: köp 
den mängd du behöver och undvik matavfall, köp mer organisk mat, etc.

Samma sak gäller för social politik. Överträdelser av social- och immigrationslagar sker 
tyvärr inom detaljhandeln. Det finns också en tendens att anställa unga personer till låga löner 
och ersätta dem så snart de blir äldre och dyrare. Särskilt när service och ”erfarenhet” blir allt 
viktigare för affärer att överleva är det viktigt att investera i personalen. Detaljhandeln är en 
utmärkt sektor för att erbjuda unga människor möjligheter att lära sig saker men den bör också 
grundas på en erfaren arbetskraft för att kunna erbjuda den rätta kvaliteten. Att se till att 
arbetsrätten efterlevs bör vara en prioritet för medlemsstaterna. I detta hänseende bör ett nära 
samarbete mellan detaljhandelssektorn och rättsvårdande organ uppmuntras, så att sådana 
överträdelser kan tas itu med omedelbart och effektivt.

Otillbörliga affärsmetoder

Lantbrukare och småproducenter känner ofta att de inte har någon riktig avtalsfrihet eftersom 
de endast kan sälja sina produkter till ett begränsat antal livsmedelsbutiker. I själva verket är 
dock saker och ting mer komplicerade. Alla producenter är inte småskaliga företag. Till 
exempel kontrolleras sockerproduktionen av ett begränsat antal företag, vars position är så 
stark att de i vissa medlemsstater nästan kan anses vara monopol. Livsmedelsbutiker handlar 
dessutom inte direkt med producenterna utan med grossister. Sådana grossister kan vara stora 
multinationella företag. Vinstmarginalerna för sådana grossister är ofta mycket större än för 
livsmedelsbutikerna. Det är viktigt att beakta den komplexa situationen i livsmedelskedjan när 
man överväger ytterligare åtgärder.

Grönboken ses ofta av livsmedelshandlare som ett första steg mot EU-lagstiftning på detta 
område. Det kan visserligen vara en poäng att klarlägga vissa koncept genom europeiska lagar 
eller riktlinjer, t.ex. ”ekonomiskt beroende”, men föredraganden är inte övertygad om att det 
är ändamålsenligt att gå lagvägen. För mindre producenter kommer det att vara svårt att driva 
mål mot livsmedelsaffärer (eller grossister). Alldeles för ofta fruktar de hämndåtgärder. De 
kan ha blivit utsatta för viss illojal handelspraxis men priset skulle vara att förlora sin 
affärsrelation med livsmedelsaffären eller grossisten i fråga.

Föredraganden har därför valt ett försiktigt tillvägagångssätt. Det kan visserligen vara bra att 
försöka uppnå en överenskommelse på EU-nivå för att förbjuda försäljning under 
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självkostnadspris i livsmedelssektorn men rent allmänt är det bäst att inte förlita sig alltför 
mycket på lagstiftningslösningar. 

Välkomna är också frivilliga initiativ, som redan finns i vissa medlemsstater och som för 
närvarande också utvecklas på EU-nivå av högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelskedja. De kan utgöra grunden för ett gemensamt ansvarstagande. Vissa producenter 
klagar dock på att dessa frivilliga initiativ inte kommer att kunna förändra situationen så länge 
det inte finns någon riktig rättstillämpning. För att hålla trycket uppe är det därför viktigt att 
det finns en oberoende ombudsman eller skiljeman som kan avgöra saker på eget initiativ (ex 
officio). Livsmedelshandlare motsätter sig anonyma klagomålsmekanismer. De hävdar att de 
inte kan försvara sig ordentligt mot sådana klagomål och bli föremål för förtal. För att hitta en 
lösning som respekterar både producenternas och livsmedelshandlarnas intressen föredrar 
föredraganden ett system som gör det möjligt för affärssammanslutningar att uppmärksamma 
en ombudsman eller liknande på viss praxis samtidigt som konfidentialiteten upprätthålls för 
deras informationskällor. I kombination med möjligheten för ombudsmannen/skiljemannen att 
agera ex officio kan detta vara en rimlig lösning.

Även om föredraganden stöder en frivillig mekanism kan denna endast bli effektiv om alla 
berörda parter deltar. Detta innebär att såväl producenter som handlare och livsmedelsaffärer 
måste ställa sig bakom initiativet. Hittills har inte producenterna gjort det. Det återstår att se 
hur många handlare som kommer att göra det. Om det främst är livsmedelsaffärerna som 
ställer sig bakom initiativet kommer det inte att fungera.

För det andra ingår det inte i de frivilliga initiativen att en oberoende ombudsman eller 
skiljeman tillsätts. Istället förlitar man sig på en styrgrupp som är sammansatt av 
representanter för varje intressegrupp. Föredraganden avvisar inte detta tillvägagångssätt men 
undrar om det verkligen kommer att vara lika genomförbart i praktiken som att arbeta genom 
en oberoende ombudsman/domare.

Slutligen grundar sig de frivilliga initiativen helt på skamvråmetoden (”naming and shaming”) 
liksom på pudelmetoden (”naming and faming”); det finns inga andra sanktioner. Det är just 
avsaknaden av sanktioner som gör att producenterna inte ansluter sig till initiativet. Om 
initiativet ska bli en framgång är det därför dags att överväga att införa ytterligare sanktioner, 
t.ex. böter, och kompensation för förluster då principerna för god praxis överträds. 

Avtryck i lagstiftningen

Följande organisationer har bidragit med sina synpunkter till föredraganden: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


