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TARKISTUKSET 001-141 
esittäjä(t): Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Mietintö
Paolo De Castro A8-0309/2018
Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

Ehdotus direktiiviksi (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission johtama 
elintarvikeketjun toiminnan parantamista 
käsittelevä korkean tason foorumi 
hyväksyi vuonna 2010 elintarvikeketjun 
vertikaalisia suhteita koskevia hyvän 
käytännön periaatteita, joista 
elintarvikeketjun toimijoiden enemmistöä 
edustavat järjestöt olivat sopineet. Nämä 
periaatteet muodostivat perustan vuonna 
2013 käynnistetylle toimitusketjua 
koskevalle aloitteelle.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) OECD hyväksyi vuonna 2011 
päivitetyt toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille vastuullista liiketoimintaa 
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varten, ja ohjeet ovat toistaiseksi kattavin 
hallitusten edistämä suosituskokonaisuus 
ja kattavat kaikki tärkeimmät 
liiketoiminnan etiikan alat.

Tarkistus 3

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-, tuonti-, vienti-, 
markkinointi-, jakelu- ja 
vähittäismyyntivaiheessa sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
myynnissä loppukuluttajille toimivat eri 
toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein 
kanava tuotteiden toimittamisessa. Nämä 
toimijat käyvät kauppaa 
maataloustuotteilla ja 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 
maataloustuotteina ja elintarvikkeina 
käytettäväksi. 

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

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Toimijoiden lukumäärä ja koko 
vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. 
Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden 
keskittymisen eri asteisiin ja voivat 
mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun 
käyttämisen epäterveiden kaupan 

(5) Toimijoiden lukumäärä ja koko 
vaihtelevat maatalous- ja elintarvikeketjun 
eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot 
liittyvät toimijoiden keskittymisen eri 
asteisiin ja voivat mahdollistaa 
neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen 
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käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan 
käytännöt ovat erityisen vahingollisia 
elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten 
toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, 
jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, 
ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. 
Epäterveet kaupan käytännöt ovat vielä 
vahingollisempia maatalous- ja 
elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten 
toimijoiden kannalta niin unionissa kuin 
unionin ulkopuolella. Maataloustuottajat, 
jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, 
ovat usein pieniä ja keskisuuria, mutta 
kaikki tavarantoimittajat ovat koostaan 
riippumatta alttiita epäterveille kaupan 
käytännöille.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Neuvotteluaseman erot perustuvat 
toimijan koosta riippumatta 
tavarantoimittajan riippuvuuteen ja 
etenkin taloudelliseen riippuvuuteen 
ostajasta.

Tarkistus 6

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/EY12 liitteessä annetun 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmän. 
Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret 

(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 ja elintarvikkeita, 
mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot, 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja 
osuuskunnat. Epäterveiden kaupan 
käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine 
usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa 
maataloustuottajat, ja siksi epäterveitä 
kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä 
pitäisi suojella myös väliportaan 
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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.

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.

_________________
12 12 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska ostajan sijoittautumispaikka 
ei ole aina sama paikka kuin se, johon 
maataloustuotteet ja elintarvikkeet 
toimitetaan ja jossa niitä pidetään 
kaupan, asiaa koskevia sääntöjä olisi 
sovellettava kaikkiin ostajiin riippumatta 
näiden sijoittautumispaikasta, kun niiden 
ostamat tuotteet on tarkoitettu unionin 
maatalous- ja elintarvikeketjuun. 
Komission olisi sisällytettävä unionin 
kolmansien maiden kanssa tekemiin 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin 
erityislausekkeita, jotta voitaisiin tehostaa 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja 
noudattamista unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden toimijoiden 
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keskuudessa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan toimijat, jotka ostavat ja 
myyvät tuotteita unionin markkinoilla, vaikka ne ovat itse sijoittautuneet muualle kuin 
unioniin. Samalla estetään ostajaa kiertämästä säännöksiä yksinkertaisesti sijoittautumalla 
muualle kuin unioniin.

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan toimijat, jotka ovat 
sijoittautuneet muualle kuin unioniin ja ostavat ja myyvät tuotteita unionin markkinoilla. 
Komissiota pyydetään sisällyttämään unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin erityislausekkeita, jotta voidaan tehostaa direktiivin 
täytäntöönpanoa ja noudattamista.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myynnin oheispalvelut 
olisi sisällytettävä tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Esimerkiksi kuljetus-, 
desinfiointi- tai laskutuspalveluja ei saisi 
katsoa maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myynnin 
oheispalveluiksi, joten niiden ei pitäisi 
kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 9

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 
ostajille, jotta vältetään unionin 
tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat 
tahattomat vääristävät vaikutukset.
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Perustelu

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

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Toimitusketjun valtasuhteiden 
epätasapaino ja ruokakauppojen 
epäterveet kaupan käytännöt käyvät 
kalliiksi, sillä tämä aiheuttaa ja vahvistaa 
useimmissa maataloustuotteita tuottavissa 
maissa ja köyhissä maissa merkittäviä 
kielteisiä sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia, joista voidaan 
mainita esimerkiksi ihmisen 
perusoikeuksien kieltäminen, 
sukupuolisyrjintä, kyvyttömyys saada 
elämiseen riittävää palkkaa ja pitkät 
työpäivät.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Asiaa koskevia sääntöjä olisi 
sovellettava liiketoimintaan, jota 
harjoittavat suuremmat – eli eivät pienet 
ja keskisuuret – toimijat 
elintarvikeketjussa, koska juuri niillä on 
yleensä suhteellisesti vahvempi 
neuvotteluvoima, kun ne käyvät kauppaa 
pienten ja keskisuurten 
tavarantoimittajien kanssa.

(9) Asiaa koskevia sääntöjä olisi 
sovellettava kaikkiin maatalous- ja 
elintarvikeketjun toimijoihin.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(10) Koska suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan 
käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, 
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 koosta 
riippumatta kaikkia tavarantoimittajia ja 
ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, 
joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa 
maatalous- ja elintarvikeketjussa, 
edellyttäen että noudatetaan 
sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa 
unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus 13

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 maataloustuotteen tai 
elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa 
eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai 
sen jälkeen taikka ostajan tai 
ostajaryhmän tarjotessa kyseisen tuotteen 
myynnin oheispalveluja 
tavarantoimittajalle, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tämän direktiivin 
säännöksiä sovelletaan tällaisiin 
käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne 
esiintyvät.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö 
yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, 
on tärkeää pienentää riskiä siitä, että 
rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen 
oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien 
sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on 
syytä erottaa toisistaan käytännöt, joista 
osapuolet ovat sopineet selkeästi ja 
yksiselitteisesti toimitussopimuksissa, ja 
käytännöt, joita esiintyy liiketoimen 
aloittamisen jälkeen ilman että niistä on 
sovittu etukäteen selkeästi ja 
yksiselitteisesti, joten ainoastaan 
yksipuolisesti ja takautuvasti tehdyt 
muutokset näihin toimitussopimuksen 
ehtoihin kielletään. Joitakin kaupan 
käytäntöjä pidetään kuitenkin epäterveinä 
luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa 
osapuolten sopimusvapautta tehdä 
poikkeuksia.

(12) Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö 
yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, 
on tärkeää pienentää riskiä siitä, että 
rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen 
oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien 
sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on 
syytä erottaa toisistaan käytännöt, jotka 
eivät johdu tavarantoimittajalla ostajaan 
olevan taloudellisen riippuvuuden 
hyödyntämisestä ja joista osapuolet ovat 
sopineet selkeästi ja yksiselitteisesti 
toimitussopimuksissa, ja käytännöt, joita 
esiintyy liiketoimen aloittamisen jälkeen 
ilman että niistä on sovittu etukäteen 
selkeästi ja yksiselitteisesti, joten 
ainoastaan yksipuolisesti tehdyt muutokset 
näihin toimitussopimuksen ehtoihin 
kielletään. Joitakin kaupan käytäntöjä 
pidetään kuitenkin epäterveinä 
luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa 
osapuolten sopimusvapautta tehdä 
poikkeuksia.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jos valitus tehdään 
lainvalvontaviranomaiselle, ostajalla olisi 
oltava todistustaakka siitä, että 
toimitussopimus kattaa kyseessä olevan 
kauppatavan selvästi ja yksiselitteisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Sitä, että ostaja suorittaa 
maksun tavarantoimittajalle myöhemmin 
kuin tässä direktiivissä määritettävässä 
kohtuullisessa ajassa, olisi pidettävä 
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epäterveenä kaupan käytäntönä, joka olisi 
kiellettävä. Kyseinen kielto ei saisi 
rajoittaa soveltamasta maksuehtoja 
koskevia sääntöjä tuottajaorganisaation 
tai tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymän, mukaan lukien 
osuuskunnat, perussäännössä, jos 
perussäännön säännöt antavat jäsenille 
tilaisuuden valvoa demokraattisesti 
kyseistä organisaatiota ja sen 
päätöksentekoa, eikä soveltamasta 
tunnustettujen toimialaorganisaatioiden 
sopimuksia, päätöksiä ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joilla 
pyritään muuttamaan unionin 
laatujärjestelmään kuuluvia 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
koskevia maksuehtoja.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c)Kirjallisten sopimusten käyttö 
maatalous- ja elintarvikeketjussa tehostaa 
toimijoiden vastuullisuutta ja auttaa 
välttämään tiettyjä epäterveitä kaupan 
käytäntöjä sekä lisää tietoisuutta siitä, että 
on otettava paremmin huomioon 
markkinoiden signaalit, parannettava 
hinnan välittymistä ja mukautettava 
tarjonta kysyntään. Tavarantoimittajien 
tai niiden yhteenliittymien olisi voitava 
pyytää kirjallista sopimusta, jotta 
voitaisiin kannustaa tällaisten sopimusten 
käyttöön. Sitä, että ostaja kieltäytyy 
tekemästä kirjallista sopimusta 
tavarantoimittajan kanssa, vaikka 
tavarantoimittaja on pyytänyt tällaista 
sopimusta tämän direktiivin mukaisesti, 
sen jälkeen, kun osapuolet ovat 
hyväksyneet sopimuksen ehdot, olisi 
pidettävä epäterveenä kaupan käytäntönä, 
joka olisi kiellettävä.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Ostajien tavarantoimittajilta 
yksipuolisesti edellyttämät ravitsemusta 
koskevat merkinnät, joilla ei anneta 
kattavia tietoja kuluttajille, saattavat 
aiheuttaa syrjintää tuottajien keskuudessa 
ja johtaa kuluttajia harhaan näiden 
valitessa tuotteita. Tällaisten järjestelmien 
edellyttämisen olisi voitava katsoa 
kuuluvan epäterveen kaupan käytännön 
määritelmän piiriin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tässä 
direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas 
täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden 
olisi nimettävä viranomainen, jolle 
annetaan valtuudet valvoa niiden 
täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen 
pitäisi pystyä toimimaan joko omasta 
aloitteestaan tai sellaisten osapuolten 
esittämästä valituksesta, jotka ovat 
kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä 
elintarvikeketjussa. Jos valituksen tekijä 
pyytää henkilöllisyytensä pitämistä 
luottamuksellisena kostotoimien pelossa, 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
olisi kunnioitettava tällaista pyyntöä.

(13) Jotta voidaan varmistaa tässä 
direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas 
täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden 
olisi nimettävä viranomainen, jolle 
annetaan valtuudet valvoa niiden 
täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen 
pitäisi pystyä toimimaan joko omasta 
aloitteestaan tai sellaisten osapuolten 
esittämästä valituksesta, jotka ovat 
kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä 
maatalous- ja elintarvikeketjussa. 
Asianomaisen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisen on valitusta 
tehtäessä taattava kostotoimia koskevan 
pelon vuoksi kansallisen lain mukaisesti, 
että valituksen tekijä pysyy nimettömänä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Nimetyillä 
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lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava 
käytettävissään kaikki tarvittavat 
resurssit, henkilöstö ja asiantuntemus, 
jotta voidaan varmistaa, että epäterveiden 
kaupan käytäntöjen kielto pannaan 
tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tuottajaorganisaatioiden tai niiden 
yhteenliittymien 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.

(14) Tuottaja- tai 
tavarantoimittajaorganisaatioiden tai 
niiden yhteenliittymien, mukaan lukien 
kaupan käytäntöjä maatalous- ja 
elintarvikeketjussa tuntevat 
edustusjärjestöt, esittämillä valituksilla 
voidaan suojata sellaisten organisaation 
yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka 
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 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä valituksen tekijöiden ja 
käytäntöjen muiden uhrien 
henkilöllisyyden suojaamiseen silloin, 
kun viranomainen täyttää tämän 
direktiivin mukaisen velvoitteensa 
päätöstensä julkistamisesta.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(15) Jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä 
tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niiden 
olisi oltava puolueettomia elimiä, joilla ei 
ole eturistiriitoja maatalous- ja 
elintarvikeketjun toimijoiden kanssa ja 
joilla on perusteellinen tietämys 
maatalous- ja elintarvikeketjun 
toiminnasta. Niiden olisi taattava 
maatalous- ja elintarvikeketjun 
oikeudenmukainen ja asianmukainen 
toiminta ja niillä olisi oltava valtuudet 
vaatia ostajaa lopettamaan ripeästi 
kielletty käytäntö tarpeen mukaan. 
Varoittavat tekijät, kuten sakon ja muiden 
yhtä tehokkaiden 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. 
Saman toimijan toistuvat rikkomiset olisi 
otettava huomioon, kun määritetään 
sovellettava seuraamus. Komission ja 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta 
varmistetaan direktiivissä annettujen 
sääntöjen ja erityisesti sakkojen ja 
seuraamusten yhtenäinen soveltaminen. 
Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti 
tarjottava toisilleen vastavuoroista apua 
esimerkiksi jakamalla kaikki asiaa 
koskevat tiedot ja avustamalla 
tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat 
ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(15 a) Lainvalvontaviranomaisen 
olisi kohtuullisessa ajassa ilmoitettava 
valituksen tekijälle päätöksestään 
käynnistää tai olla käynnistämättä toimia 
valituksen perusteella. Valituksen 
hylkäämispäätös olisi voitava saattaa 
tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos 
lainvalvontaviranomainen katsoo, että 
valitus antaa riittävän perusteen toimien 
käynnistämiseen, sen olisi suoritettava 
tutkinta, joka olisi saatettava päätökseen 
kohtuullisessa ajassa. Jos todetaan, että 
tätä direktiiviä on rikottu, 
lainvalvontaviranomaisen olisi vaadittava 
ostajaa lopettamaan ripeästi kielletty 
kaupan käytäntö ja määrättävä sakko tai 
muita yhtä tehokkaita seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Sakon ja muiden seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeassa suhteessa 
aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja 
niissä olisi otettava huomioon rikkomisen 
luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan 
toistuvat rikkomiset olisi otettava 
huomioon, kun määritetään sakko ja/tai 
muut sovellettavat seuraamukset.  
Lainvalvontaviranomaisen olisi voitava 
pidättäytyä toimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaisen päätöksen 
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. Lainvalvontaviranomaisen olisi 
voitava julkistaa seuraamusten 
määräämistä koskevat päätöksensä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (15 b) Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä tehokkaiden ja 
riippumattomien sovittelumenettelyjen tai 
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vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun 
tavarantoimittajalla ja ostajalla on kiistaa 
epäterveen kaupan käytännön vuoksi, 
sellaisena kuin se on määriteltynä tässä 
direktiivissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten 
valtuuksia ja velvoitteita. Sovittelun tai 
vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttö ei saisi 
rajoittaa tavarantoimittajan oikeutta 
tehdä valitus. Komission olisi voitava 
helpottaa vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa 
hyviksi osoittautuneista käytännöistä, 
jotka koskevat sovittelun tai 
riitojenratkaisumekanismin käyttöä 
unionin tasolla.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c)Olisi tarpeen perustaa komission 
johdolla toimiva unionin 
lainvalvontaviranomaisten verkosto, 
jäljempänä ’verkosto’, jolla pyritään 
koordinoimaan ja helpottamaan 
yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä 
tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa jäsenvaltioiden kansallisesta 
lainsäädännöstä ja 
lainvalvontakokemuksesta, jotta 
varmistetaan tässä direktiivissä 
annettujen sääntöjen yhtenäinen 
soveltaminen. Verkoston olisi myös 
autettava parantamaan ymmärrystä siitä, 
mitä liiketoimintamalleja olisi pidettävä 
epäterveinä kaupan käytäntöinä, sekä 
parannettava mahdollisiin rajat ylittäviin 
epäterveisiin kaupan käytäntöihin 
puuttumista.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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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 28

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 tiukempia 
tässä direktiivissä määritettyjen tai 
muiden epäterveiden kaupan käytäntöjen 
suhteen, tai antaa tällaisia sääntöjä 
tulevaisuudessa, edellyttäen että 
noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan 
sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, 
erityisesti tavaroiden ja palvelujen vapaan 
liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden, 
syrjimättömyyden ja puolueettoman ja 
riippumattoman oikeudellisen valvonnan 
saatavuuden periaatteita. Sääntöihin olisi 
sovellettava ennakkoilmoitusmenettelyä, 
ja niitä sovelletaan vapaaehtoisten 
hallintotoimenpiteiden rinnalla.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tehokkaan täytäntöönpanon 
takaamiseksi toimissa, jotka koskevat 
epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten 
välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, 
komissio tarkastelee tämän direktiivin 

(19) Tehokkaan täytäntöönpanon 
takaamiseksi toimissa, jotka koskevat 
epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten 
välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, 
komissio tarkastelee tämän direktiivin 
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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,

soveltamista ja toimittaa kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

Tarkistus 30

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 
direktiiviin.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään suojelemaan kaikkia viljelijöitä ja laajentamaan soveltamisalaa niin, 
että se kattaa kaikki perussopimuksen liitteessä I luetellut tuotteet, koska epäterveet kaupan 
käytännöt saattavat vaikuttaa myös tuottajiin, jotka myyvät jalostamattomia 
maataloustuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi (esimerkiksi leikkokukat, rehut 
jne.).

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin 
epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita 
esiintyy elintarvikkeiden kaupassa, kun 
myyjänä on tavarantoimittaja, joka on 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin 
epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita 
esiintyy, kun tavarantoimittaja myy 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
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pieni ja keskisuuri yritys, ja ostaja on muu 
kuin pieni ja keskisuuri yritys.

ostajalle ja kun ostaja tarjoaa 
tavarantoimittajalle maataloustuotteiden 
ja elintarvikkeiden myynnin 
oheispalveluja.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) ’epäterveellä kaupan käytännöllä’ 
käytäntöä, joka
– poikkeaa jyrkästi hyvästä 
kauppatavasta, on kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn vastainen ja on 
yhden kauppakumppanin yksipuolisesti 
toiselle määräämä; 
– pakottaa tai yrittää pakottaa 
perusteettomasti ja suhteettomasti 
siirtämään ostajan taloudellisen riskin 
tavarantoimittajalle; tai
– pakottaa tai yrittää pakottaa asettamaan 
tavarantoimittajan oikeudet ja velvoitteet 
kaupallisessa suhteessa merkittävään 
epätasapainoon ennen sopimusta, sen 
aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus 33

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 ostaa 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
toimitettavaksi unionissa kaupallisiin 
tarkoituksiin ja/tai tarjoaa niiden 
myynnin oheispalveluja. ’Ostajalla’ 
voidaan tarkoittaa myös tällaisten 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’tavarantoimittajalla’ 
sijoittautumispaikasta riippumatta 
maataloustuottajaa tai luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka myy elintarvikkeita. 
’Tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa 
myös tällaisten maataloustuottajien tai 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmää, mukaan luettuna 
tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät;

(b) ’tavarantoimittajalla’ 
sijoittautumispaikasta riippumatta 
maataloustuottajaa tai luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka myy 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita. 
’Tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa 
myös tällaisten maataloustuottajien tai 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmää, mukaan luettuna 
tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja 
osuuskunnat;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) ’taloudellisella riippuvuudella’ 
tavarantoimittajan ja eri 
neuvotteluasemassa olevan ostajan välistä 
suhdetta, jossa tavarantoimittaja on 
riippuvainen ostajasta ostajan maineen 
tai markkinaosuuden tai riittävien 
vaihtoehtoisten myyntimahdollisuuksien 
puuttumisen vuoksi taikka siitä syystä, 
että tavarantoimittajan ostajalta 
laskuttama kokonaismäärä muodostaa 
huomattavan osan tavarantoimittajan 
liikevaihdosta;

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) ’toimitussopimuksella’ 
tavarantoimittajan ja ostajan välistä 
sopimusta, josta ilmenevät selkeästi ja 
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avoimesti kaupallisen sopimuksen 
olennaiset seikat, kuten osapuolten nimet, 
heidän oikeutensa ja velvoitteensa, hinta, 
kesto, toimitusehdot, maksuehdot samoin 
kuin sopimuksen tarkoitus, 
täytäntöönpano ja sopimuksen 
purkamisen vaikutukset;

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’pienellä ja keskisuurella yrityksellä’ 
komission suosituksen 2003/361/EY14 
liitteessä annetun mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmän mukaista yritystä;

Poistetaan.

_________________
14 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Perustelu

Määritelmästä tulee tarpeeton, koska aiemmassa tarkistuksessa poistetaan tekstistä pienet ja 
keskisuuret yritykset.

Tarkistus 38

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 sekä tuotteita, 
joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta 
jotka on jalostettu näistä tuotteista 
elintarvikkeena käytettäviksi;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) ’oman tuotemerkin elintarvikkeilla’ 
elintarvikkeita, jotka myydään 
vähittäismyyjän omalla tuotemerkillä;

Tarkistus 40

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’ maataloustuotteita ja 
elintarvikkeita, jotka soveltuvat 
luonnostaan kaupalliseen käyttöön ja 
joita voidaan käyttää asianmukaisesti 
enintään 30 päivän ajan tai jotka 
pilaantuvat nopeasti luonnollisten 
ominaisuuksiensa vuoksi, erityisesti jos 
varastointiolosuhteet eivät ole 
asianmukaiset;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) ’pilaantumattomilla tuotteilla’ muita 
kuin e alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ostaja maksaa tavarantoimittajalle 
pilaantuvista elintarvikkeista yli 30 
kalenteripäivää sen jälkeen, kun se on 
saanut tavarantoimittajan laskun, tai yli 
30 kalenteripäivää pilaantuvien 
elintarvikkeiden toimituspäivän jälkeen, 
sen mukaan kumpi näistä ajankohdista 
on myöhäisempi. Tällä kiellolla ei 
kuitenkaan rajoiteta seuraavien 
soveltamista:

(a) ostaja maksaa tavarantoimittajalle

– yli 30 kalenteripäivää sen 
kuukauden viimeisen päivän jälkeen, jona 
ostaja on saanut tavarantoimittajan 
pilaantuvista maataloustuotteista ja 
elintarvikkeista esittämän laskun, tai yli 
30 kalenteripäivää pilaantuvien 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
sopimuksessa vahvistetun toimituspäivän 
jälkeen, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi; tai
– yli 60 kalenteripäivää sen 
kuukauden viimeisen päivän jälkeen, jona 
ostaja on saanut tavarantoimittajan 
muista kuin pilaantuvista 
maataloustuotteista ja elintarvikkeista 
esittämän laskun, tai yli 60 
kalenteripäivää muiden kuin pilaantuvien 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
sopimuksessa vahvistetun toimituspäivän 
jälkeen, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä käytännöt kielletään vastaavasti 
myyntitapahtumissa ja 
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palvelusuorituksissa, joissa ostaja on 
julkinen viranomainen. 
Kyseisillä kielloilla ei kuitenkaan rajoiteta 
seuraavien soveltamista:

–maksuviivästysten seuraamukset ja 
oikeussuojakeinot, joista säädetään 
direktiivissä 2011/7/EU;

– maksuviivästysten seuraamukset ja 
oikeussuojakeinot, joista säädetään 
direktiivissä 2011/7/EU;

– maksuehtoja koskevat säännöt 
sellaisen tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän, 
mukaan lukien osuuskunnat, 
perussäännössä, jossa maataloustuottaja 
on jäsenenä tai tavarantoimittajana, jos 
perussäännön säännöt antavat jäsenille 
tilaisuuden valvoa demokraattisesti 
kyseistä organisaatiota ja sen 
päätöksentekoa;

–ostajan ja tavarantoimittajan 
mahdollisuus sopia 
arvonjakamislausekkeesta, jota tarkoitetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1308/201315 172 
artiklan a alakohdassa.

– ostajan ja tavarantoimittajan 
mahdollisuus sopia 
arvonjakamislausekkeesta, jota tarkoitetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1308/201315 172 
artiklan a alakohdassa.

– asetuksen (EU) N:o 1308/2013 157 
artiklan mukaisesti tunnustettujen 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden 
tarkoituksena on muuttaa maksuehtoja, 
kun on kyse liiketoimista, jotka koskevat 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka 
kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012, asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 251/2014 mukaisesti perustettuun 
laatujärjestelmään.

____________ _______________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 
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234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 
1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 671).

234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 
1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 671).

Tarkistus 44

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 yksipuolisesti 
pilaantuvien maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden tilauksen alle 60 päivää 
ennen sopimuksessa vahvistettua 
tuotteiden toimituspäivää sopimatta 
täydestä korvauksesta tavarantoimittajan 
kanssa;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään paremmin ”lyhyt varoitusaika” (ostajan peruuttaessa 
pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen) asettamalla määräajaksi 60 päivää.

Tarkistus 45

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 määrää yksipuolisesti 
muutoksia toimitussopimuksen ehtoihin, 
jotka koskevat maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun 
tiheyttä, tapaa, ajankohtaa tai määrää, 
laatuvaatimuksia, maksuehtoja tai 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
hintaa tai kyseisten tuotteiden myynnin 
oheispalveluja;

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) ostaja purkaa toimitussopimuksen 
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yksipuolisesti;

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

(c b) ostaja purkaa toimitussopimuksia 
yksipuolisesti vastauksena laskeviin 
hintoihin;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) ostaja saa tai yrittää saada 
tavarantoimittajalta jonkinlaisen etuuden 
tarjoamatta vastineeksi mitään korvausta 
tai palvelua, tai etuus on selvästi 
suhteeton tarjotun korvauksen tai 
palvelun arvoon nähden;

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on määritellä epäterveeksi kaupan käytännöksi 
jonkinlaisen etuuden hankkiminen tai yritys hankkia tällainen etuus, jos vastineeksi ei tarjota 
korvausta tai palvelua tai jos etuus on selvästi suhteeton tarjotun korvauksen tai palvelun 
arvoon nähden.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

(c d) ostaja vaatii myöhemmin 
maksusuoritusta tarjoamatta vastineeksi 
mitään palveluja;

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c e) ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa 
tavarantoimittajan antamaan tälle 
erityisehtoja uhkaamalla, että 
tavarantoimittajan maataloustuotteet tai 
elintarvikkeet poistetaan valikoimasta 
osittain tai kokonaan;

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on määritellä epäterveeksi kaupan käytännöksi toimet, 
joilla tavarantoimittaja pakotetaan tai yritetään pakottaa antamaan erityisehtoja uhkaamalla, 
että tavarantoimittajan maataloustuotteet tai elintarvikkeet poistetaan valikoimasta osittain 
tai kokonaan.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c f) ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa 
asettamaan tavarantoimittajan oikeudet ja 
velvoitteet kaupallisessa suhteessa 
merkittävään epätasapainoon ennen 
sopimusta, sen aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c g) ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa 
perusteettomasti tai suhteettomasti 
siirtämään ostajan taloudelliset riskit 
tavarantoimittajalle;

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c h) ostaja siirtää yksipuolisesti 
myyntiriskin tavarantoimittajalle;
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c i) ostaja määrää myyntiin ottamiseen 
alennusjärjestelmiä ja ennakkomaksuja;

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c j) ostaja käyttää käänteisiä sähköisiä 
huutokauppoja, eli kaksivaiheisia 
huutokauppoja, hintojen alentamiseksi. 
Näitä ei säännellä, ja niillä ei siten 
varmisteta neuvottelujen, hinnoittelun ja 
tarjoajien avoimuutta  ostettaessa 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka 
unioni on sertifioinut laatu- ja 
alkuperätuotteiksi, sekä muita kuin 
sertifioituja tuotteita;

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c l alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c l) sulautumien avulla muodostetaan 
vähittäis- ja tukkukaupan 
hankintayhteisöjä;

Tarkistus 57

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 

(d) ostaja vaatii tavarantoimittajaa 
maksamaan määräaikaan mennessä ja 
sopimuksessa sovitun laatuisina 
toimitettujen maataloustuotteiden ja 
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virheestä. elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu, 
kun kyseiset tuotteet ovat ostajan 
omistuksessa ja joka ei ole aiheutunut 
tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai 
virheestä.

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) kun ehdoista on sovittu ostajan ja 
tavarantoimittajan välillä, ostaja 
kieltäytyy tekemästä kirjallista sopimusta 
kyseisen tavarantoimittajan kanssa, 
vaikka tavarantoimittaja on pyytänyt 
tällaista sopimusta 3 a artiklan 
mukaisesti, tai ostaja kieltäytyy antamasta 
tavarantoimittajalle riittävän 
yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä tietoja 
toimitussopimuksesta, sellaisena kuin se 
on määriteltynä 2 artiklan b 
b alakohdassa;

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) ostaja antaa tahallisesti tai muuten 
kolmansille osapuolille luottamuksellisia 
tietoja toimitussopimuksesta tai käyttää 
niitä väärin, mukaan luettuina 
tavarantoimittajan ostajalle antamat 
arkaluonteiset kaupalliset tiedot;

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) ostaja toteuttaa viestintä- tai 
myynninedistämistoimia tai kaupallisia 
toimintapolitiikkoja, jotka myös näiden 
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toimien keston vuoksi vahingoittavat tai 
ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten 
tuotteiden imagoa, joilla on asetuksen 
(EU) N:o 1151/2012, asetuksen (EY) N:o 
110/2008 tai asetuksen (EU) N:o 
251/2014 mukainen maantieteellinen 
merkintä;

Perustelu

Tuotteisiin, joilla on erityinen maantieteellinen merkintä, sovelletaan usein laaja-alaisia 
myynninedistämiskäytäntöjä (kuten myyntiä alle kustannusten, laskevan hinnan 
huutokauppoja tai kohtuuttoman pitkään kestäviä tarjouksia), jotka pilaavat kyseisten 
tuotteiden imagoa taloudellisesti ja kaupallisesti. Tarkistus antaisi tavarantoimittajille 
mahdollisuuden toteuttaa toimia paitsi väärentämistä vastaan myös torjua tällaisia haitallisia 
ja epäterveitä kaupan käytäntöjä.

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

(d d) ostaja toteuttaa tai uhkaa toteuttaa 
kaupallisia kostotoimia tavarantoimittajaa 
vastaan esimerkiksi poistamalla tuotteita 
valikoimasta, lopettamalla 
tiedonjakamispalvelut, liiallisella 
myynninedistämisellä, maksujen 
viivästyttämisellä, yksipuolisilla 
vähennyksillä ja/tai myynninedistämisen 
estämisellä saadakseen paremmat ehdot 
voimassa oleviin sopimuksiin tai 
neuvotellessaan uudesta sopimuksesta;

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

(d e) ostaja toteuttaa tai uhkaa toteuttaa 
kaupallisia kostotoimia tavarantoimittajaa 
vastaan, kun tavarantoimittaja käyttää 
sopimusperusteisia tai lakisääteisiä 
oikeuksiaan, kuten oikeutta tehdä valitus 
tai tehdä yhteistyötä kansallisten 
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lainvalvontaviranomaisten kanssa;

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

(d f) ostaja kieltäytyy toteuttamasta 
kaupallisia toimenpiteitä, jos 
tavarantoimittaja hyödyntää 
sopimusperusteisia oikeuksiaan, kuten 
oikeutta tehdä valitus ja tehdä yhteistyötä 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten 
kanssa, tai uhkaa tavarantoimittajaa 
vastaavilla toimenpiteillä;

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

(d g) ostaja asettaa yksipuolisesti 
laatuvaatimuksia, jotka eivät perustu 
voimassa olevaan lainsäädäntöön, 
laatujärjestelmiin, tieteeseen tai 
noudatettaviin käytäntöihin ja joilla voi 
olla kauppaa vääristävä vaikutus;

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

(d h) ostaja asettaa ympäristönsuojelua ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin 
asiaa koskevat voimassa olevat 
oikeudelliset säännökset;

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d i) ostaja soveltaa liioitellun tiukkoja 
vaatimuksia tuotteen vastaanoton 
jälkeiseen vähimmäissäilyvyysaikaan 
voidakseen hylätä aiemmin sovitun 
tilauksen tai tilauksen, jota ei 
tavarantoimittajasta riippumattomista 
syistä ole käsitelty riittävän nopeasti;

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

(d j) ostaja ryhtyy yksipuolisiin 
veloitustoimiin, jotka liittyvät 
taannehtivaan, vaikkakin sopimukseen 
perustumattomaan, muutokseen 
hankintasopimuksen ehdoissa tai 
merkitsevät tällaista muutosta, sekä 
tavaroiden luovutukseen tai palvelujen 
suorittamiseen perustuvien 
laskutusarvojen vähentämiseen ilman 
toisen osapuolen etukäteen antamaa 
suostumusta;

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

(d k) ostaja asettaa toimitussopimuksen 
tekemisen edellytykseksi vuosimaksun 
maksamisen ja soveltaa sitä takautuvasti;

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

(d l) ostaja asettaa 
liiketoimintayhteistyön ja 
toimitussopimuksen tekemisen ehdoksi 
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tavaroina ja palveluina suoritettavan 
korvauksen;

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

(d m) ostaja perii maksun 
tavarantoimittajan maataloustuotteiden 
tai elintarvikkeiden ottamisesta 
valikoimaan;

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

(d n) ostaja perii maksun 
maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden 
toimituksenjälkeisestä varastoinnista ja 
käsittelystä;

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

(d o) ostaja perii maksun palveluista, 
joita ei ole suoritettu, tai palveluista, jotka 
on suoritettu, vaikka sopimuspuolet eivät 
ole sopineet niistä sopimuksessa;

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

(d p) ostaja perii maksun vähentyneestä 
liikevaihdosta, myynnistä tai 
tavarantoimittajan marginaalista siksi, 
että tietyn maataloustuotteen tai 
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elintarvikkeen myynti on ollut 
vähäisempää;

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

(d q) ostaja asettaa toimitussopimuksen 
tekemisen ja liiketoimintayhteistyön 
ehdoksi velvoitteen osallistumisesta 
alennuskampanjoihin tai 
alennusmyynteihin alentamalla 
ostohintaa tavarantoimittajan 
kustannuksella;

Tarkistus 75

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

Komission teksti Tarkistus

(d r) ostaja perii toimitussopimuksen 
tekemisestä tavarantoimittajan kanssa 
maksun, joka on suhteeton 
tavarantoimittajan hallintokuluihin 
nähden;

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

(d s) ostaja alentaa vakiolaatuisten 
maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden 
laatua ja/tai arvoa läpinäkymättömällä 
tavalla;

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus
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(d t) ostaja kieltäytyy antamasta 
tavarantoimittajalle kuvausta 
tavarantoimittajan mahdollisesti 
erilaisesta kohtelusta verrattuna ostajan 
omiin tuotemerkkeihin.
Tähän kuvaukseen voidaan sisällyttää 
ainakin kaikki esimerkit erilaisesta 
kohtelusta eli erityisistä toimenpiteistä tai 
menettelyistä, jotka liittyvät seuraaviin:
(a) pääsy maataloustuotteiden tai 
elintarvikkeiden oston yhteydessä 
kerättyihin henkilötietoihin ja muihin 
tietoihin;
(b) valikoimaan ottaminen, esillepano, 
luokittelu tai muut seikat, jotka 
vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksiin;
(c) suora tai välillinen korvaus ostajan 
tarjoamien palvelujen käytöstä;
(d) toimitussopimukseen suoraan 
liittyvien palvelujen saatavuus tai niiden 
käytön ehdot;

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

(d u) ostaja asettaa kohtuuttoman 
raskaita sopimusperusteisia seuraamuksia 
verrattuna kyseisen velvoitteen kohteen 
arvoon ja merkitykseen;

Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

(d v) ostaja vaatii tavarantoimittajalta 
sellaisten suorien maksujen täydellistä, 
osittaista tai etukäteistä siirtoa, joihin 
viimeksi mainitulla on oikeus asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 nojalla;
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kieltämään suorat maksut. Se vastaa komission näkemyksiä 
asioissa Harms, C-434/08, ja Arts, C-227/16. Niissä komissio toteaa, että maksuvelvoitteiden 
siirtämisellä kierretään maataloustukien todellista tarkoitusta.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

(d w) tavarantoimittaja poistetaan 
valikoimasta ilman kohtuullista 
irtisanomisaikaa, kirjallista perustelua 
päätöksestä ja aitoa kaupallista syytä;

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

(d x) ostaja velvoittaa tavarantoimittajan 
maksamaan henkilöstölle, joka somistaa 
tiloja maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden myyntiin ja käsittelyyn;

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

(d y) ostaja pyytää tavarantoimittajalta 
korvausta tämän tuotteita koskevien 
asiakasvalitusten käsittelyn 
kustannuksista;

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

(d z) ostaja pyytää tavarantoimittajaa 
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vastaamaan kustannuksista, jotka ovat 
aiheutuneet mistä tahansa 
ennustevirheestä, paitsi jos
ostaja on laatinut nämä ennusteet 
vilpittömässä mielessä ja asianmukaista 
huolellisuutta noudattaen sekä kuultuaan 
tavarantoimittajaa;
toimitussopimuksessa on nimenomainen 
ja yksiselitteinen määräys, jonka mukaan 
täysimääräinen korvaus ei ole 
asianmukainen;

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

(d a a) ostaja velvoittaa 
toimitussopimuksella tavarantoimittajan 
olemaan myymättä maataloustuotteita tai 
elintarvikkeita muille ostajille ja/tai 
jalostajille alempaan hintaan kuin hinta, 
jonka ostaja ja/tai jalostaja on maksanut;

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

(d a b) ostaja uhkaa suoraan tai 
epäsuorasti poistaa tavarantoimittajan 
tuotteet valikoimasta, jos 
tavarantoimittaja ei suostu tai ei halua 
suostua ostajan 
hinnanalennusvaatimuksiin;

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

(d a c) ostaja pakottaa 
tavarantoimittajan valmistamaan samaa 
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tuotetta myytäväksi vähittäismyyjän 
omalla tuotemerkillä samaan aikaan tai 
alempaan hintaan kuin 
tavarantoimittajan tuotemerkillä 
varustettua tuotetta;

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

(d a d) ostaja palauttaa myymättä 
jääneet elintarvikkeet tavarantoimittajalle 
tämän kustannuksella ja maksamatta 
niistä.

Tarkistus 88

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 käytännöt kielletään, 
ellei niistä ole sovittu selkeästi ja 
yksiselitteisesti toimitussopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai muussa 
toimitussopimuksen voimassaoloaikana 
ostajan ja tavarantoimittajan välillä 
myöhemmin tehdyssä sopimuksessa tai jos 
ne ovat seurausta tavarantoimittajalla 
ostajaan olevan taloudellisen 
riippuvuuden väärinkäytöstä, jonka 
perusteella ostaja on voinut asettaa 
kyseiset ehdot:

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ostaja palauttaa myymättä jääneet 
elintarvikkeet tavarantoimittajalle;

Poistetaan.
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Perustelu

Siirretään 3 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) ostaja poistaa tuotteita niiden 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luettelosta, jotka tavarantoimittaja 
toimittaa asiakkaalle, tai vähentää 
merkittävästi tietyn maataloustuotteen tai 
elintarvikkeen tilausta ilmoittamatta siitä 
etukäteen kirjallisesti sopimuksessa 
yksilöidyn ajan kuluessa tai määräajassa, 
jonka on oltava vähintään 30 päivää 
tapauksissa, joissa määräaikaa ei ole 
määritelty sopimuksessa;

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tavarantoimittaja maksaa ostajan 
myymien elintarvikkeiden 
myynninedistämisestä. Ennen 
myynninedistämistä ja jos 
myynninedistäminen toteutetaan ostajan 
aloitteesta, ostajan on täsmennettävä 
myynninedistämiskausi ja tilattavien 
elintarvikkeiden odotettu määrä;

(c) tavarantoimittaja maksaa ostajan 
myymien elintarvikkeiden 
myynninedistämisestä tai mainonnasta. 
Ennen myynninedistämistä ja jos 
myynninedistäminen toteutetaan ostajan 
aloitteesta, ostajan on täsmennettävä 
myynninedistämiskausi ja tilattavien 
elintarvikkeiden odotettu määrä;

Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) ostaja myy maataloustuotteita ja 
elintarvikkeita laskussa olevaa ostohintaa 
alemmalla hinnalla, josta vähennetään 
laskun sisältämien alennusten 
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suhteellinen osuus, jolloin 
markkinointimekanismi ja tappio tai 
kustannukset jäävät kuljetuskustannukset 
ja liiketoimesta perittävät verot huomioon 
ottaen viime kädessä tavarantoimittajan 
vastuulle;

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) ostaja siirtää tavaroiden 
kuljettamisesta ja varastoinnista 
aiheutuneet kustannukset 
tavarantoimittajalle;

Tarkistus 94

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) ostaja velvoittaa tavarantoimittajan 
toimittamaan tuotteet ainoastaan 
tavarantoimittajan jakelukanaviin.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 2 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut kaupan käytännöt ovat 
kiellettyjä, jos tavarantoimittajan ostajalle 
suorittamat maksut eivät liity ostajalle 
aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos 2 kohdassa tarkoitettua 
käytäntöä koskeva valitus tehdään 
lainvalvontaviranomaiselle, 
todistustaakka siitä, että toimitussopimus 
kattaa kyseessä olevan kaupan käytännön 
selvästi ja yksiselitteisesti, on ostajalla.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltiot voivat kieltää tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
epäterveiden kaupan käytäntöjen ohella 
kaikki muut epäterveet kaupan käytännöt, 
sellaisina kuin ne määritellään 2 artiklan 
-a alakohdassa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa kunnianhimoisempaa 
lähestymistapaa sellaisten epäterveiden kaupan käytäntöjen määrään, joita ne aikovat 
kieltää.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ostaja vaatii maksua 2 kohdan b, 
c ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa, 
ostajan on tavarantoimittajan pyynnöstä 
toimitettava tavarantoimittajalle arvio 
maksuista yksikkökohtaisesti tai yhteensä, 
sen mukaan kumpi on asianmukainen, ja 2 
kohdan b ja d alakohdassa kuvatuissa 
tilanteissa myös arvio kustannuksista ja 
tällaisen arvion perusta.

3. Jos ostaja vaatii maksua 2 kohdan b, 
c ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa, 
ostajan on toimitettava tavarantoimittajalle 
arvio maksuista yksikkökohtaisesti tai 
yhteensä, sen mukaan kumpi on 
asianmukainen, ja 2 kohdan b ja d 
alakohdassa kuvatuissa tilanteissa myös 
arvio kustannuksista ja tällaisen arvion 
perusta. Ostajan on annettava kyseiset 
arviot kirjallisina, ja tavarantoimittajan 
on hyväksyttävä ne ennen kyseisen 
palvelun tarjoamista.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan avoimuuden parantamisesta ja siitä, että 
tavarantoimittajilla on parempi varmuus maksamistaan palveluista.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot ovat 
kansainvälisesti pakottavia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin niiden 
soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin, 
riippumatta siitä, mitä lakia osapuolten 
väliseen toimitussopimukseen muutoin 
sovellettaisiin.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot ovat 
kansainvälisesti pakottavia säännöksiä, 
joita sovelletaan kaikkiin niiden 
soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin, 
riippumatta siitä, mitä lakia osapuolten 
väliseen toimitussopimukseen muutoin 
sovellettaisiin. Jäsenvaltiot voivat antaa 
sääntöjä, jotka menevät pidemmälle kuin 
kutakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
epätervettä kaupan käytäntöä varten 
säädetyt kiellot.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa kunnianhimoisempaa 
lähestymistapaa 3 artiklassa lueteltuihin kieltoihin.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sopimusehdot tai -käytännöt, joiden 
mukaan viivästyskorkoa ei saa periä, 
kielletään direktiivin 2011/7/EU 7 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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3 a artikla
Sopimussuhteet

1. Tavarantoimittaja voi edellyttää, että 
sen maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden toimitukseen ostajalle 
tarvitaan osapuolten kirjallinen sopimus 
ja/tai ensiostajan kirjallinen 
sopimustarjous.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
sopimus tai sopimustarjous
(a) tehdään ennen toimitusta;
(b) tehdään kirjallisesti; ja
(c) sisältää erityisesti seuraavat tiedot:
(i) toimituksesta maksettava hinta,
– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa 
vahvistettu ja/tai
– joka lasketaan yhdistämällä erilaisia 
sopimuksessa mainittuja tekijöitä, joita 
voivat olla markkinaindikaattorit, jotka 
heijastelevat muutoksia markkinaoloissa, 
toimitetuissa määrissä ja toimitettujen 
maataloustuotteiden laadussa tai 
koostumuksessa;
(ii) kyseisten tuotteiden määrä ja laatu, 
jotka voidaan toimittaa tai on toimitettava, 
sekä tällaisten toimitusten ajankohta;
(iii) sopimuksen kesto, jolloin sopimus 
voi olla joko määräaikainen tai 
toistaiseksi voimassa oleva siten, että 
sopimukseen sisällytetään 
irtisanomislauseke;
(iv) maksuaikoja ja -menettelyjä 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot;
(v) maataloustuotteiden keräämistä tai 
toimittamista koskevat järjestelyt; ja
(vi) ylivoimaisen esteen sattuessa 
sovellettavat säännöt.
3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 125, 148 ja 168 artiklan 
soveltamista.
4. Jäsenvaltiot voivat määrittää, jakaa 
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ja edistää pitkän aikavälin 
sopimuksentekoa koskevia parhaita 
käytäntöjä, joilla pyritään vahvistamaan 
tuottajien neuvotteluasemaa maatalous- 
ja elintarvikeketjussa.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
viranomainen, joka vastaa 3 artiklassa 
säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon 
valvonnasta kansallisella tasolla, 
jäljempänä ’lainvalvontaviranomainen’.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yksi tai useampi viranomainen, joka vastaa 
3 artiklassa säädettyjen kieltojen 
täytäntöönpanon valvonnasta kansallisella 
tasolla, jäljempänä 
’lainvalvontaviranomainen’, ja ilmoitettava 
komissiolle nimeämisestä.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltio nimeää alueelleen 
useamman kuin yhden 
lainvalvontaviranomaisen, sen on 
nimettävä yksi yhteyspiste 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä ja 
komission kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Toimivaltainen lainvalvontaviranomainen
1. Sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisella, johon 
kielletystä kaupan käytännöstä epäilty 
ostaja on sijoittautunut, on toimivalta 
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tutkia ostajan harjoittamia epäterveitä 
kaupan käytäntöjä.
2. Jos tavarantoimittaja toimittaa 
tuotteitaan ostajaan kytköksissä olevalle 
vastaanottajalle, joka on sijoittautunut 
muuhun kuin ostajan, jonka epäillään 
harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, 
sijoittautumispaikan jäsenvaltioon, ensin 
mainitun jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisella on toimivalta 
tutkia ostajan harjoittamia epäterveitä 
kaupan käytäntöjä. Tuotteiden 
vastaanottajan katsotaan olevan yhteisesti 
vastuussa rikkomisista.
3. Kun ostaja on sijoittautunut unionin 
ulkopuolelle, sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisella, johon 
tavarantoimittaja on sijoittautunut, on 
toimivalta tutkia tavarantoimittajaa 
vastaan harjoitettuja epäterveitä kaupan 
käytäntöjä.
4. Lainvalvontaviranomaisella on 
myös toimivalta tutkia 
toimitussopimukseen liittyvää 
oheispalvelujen tarjoamista koskevia 
epäterveitä kaupan käytäntöjä. Ostajan 
katsotaan olevan yhteisesti vastuussa 
kaikista rikkomisista, joihin on 
syyllistynyt oheispalveluja tarjoava 
kolmas osapuoli.

Tarkistus 105

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. Valitukset on osoitettava sen 
jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, 
johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen 
kiellettyä kaupan käytäntöä, on 
sijoittautunut. Kun ostaja on sijoittautunut 
unionin ulkopuolelle, valitus on 
osoitettava sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, jossa 
tavarantoimittaja sijaitsee. Kyseisen 
lainvalvontaviranomaisen on toteutettava 
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toimia.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tavarantoimittaja voi tehdä 
valituksen sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon 
tavarantoimittaja on sijoittautunut. 
Kyseisen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaisen on toimitettava 
valitus sen jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, 
jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä 
kaupan käytäntöä, on sijoittautunut. 
Kyseisen lainvalvontaviranomaisen on 
toteutettava toimia.

Tarkistus 107

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. Tuottaja- tai 
tavarantoimittajaorganisaatioilla tai 
tuottaja- tai 
tavarantoimittajaorganisaatioiden 
yhteenliittymillä, kaupan käytäntöjä 
maatalous- ja elintarvikeketjussa 
tuntevilla tuottajien kanssa toimivilla 
organisaatioilla ja edustusjärjestöillä, 
joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, 
että kielletty kaupan käytäntö on 
vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä 
valitus ja olla asianmukaisesti mukana 
menettelyissä.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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 
henkilöllisyyden ja muiden sellaisten 
tietojen luottamuksellisuus, joiden 
paljastamisen valituksen tekijä katsoo 
vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän 
on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa 
luottamuksellista käsittelyä koskevassa 
pyynnössä. Lainvalvontaviranomaisten on 
varmistettava käsittelyn ja arkaluonteisten 
tietojen luottamuksellisuus koko 
menettelyn ajan ja suojeltava samalla 
molempien osapuolten menettelyllisiä 
oikeuksia.

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos nämä tiedot kuitenkin 
julkistetaan, ostaja ei saa niiden 
perusteella toteuttaa mitään 
tavarantoimittajan kannalta vahingollisia 
toimia. Jos ostaja rikkoo tätä kieltoa, hän 
on velvollinen korvaamaan 
tavarantoimittajalle aiheutuneen 
vahingon, mukaan lukien taloudellinen 
tappio, saamatta jäänyt voitto ja maineen 
vahingoittuminen.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lainvalvontaviranomainen 
katsoo, että valituksen tutkimiseen ei ole 
riittävää perustetta, sen on ilmoitettava 
valituksen tekijälle syistä.

Poistetaan.
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Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio laatii ja asettaa saataville 
verkkosivustolleen monikielisen oppaan, 
jossa selvitetään, miten valitus on 
laadittava ja minkä tyyppisiä tietoja on 
toimitettava lainvalvontaviranomaisille eri 
puolilla unionia, jotta ne voivat päättää 
virallisen tutkimuksen käynnistämisestä.

Perustelu

Pk-yrityksiltä puuttuu usein asiantuntemusta ja tietotaitoa oikeuksiensa puolustamiseksi. 
Tämä pitää paikkansa etenkin kehitysmaiden pk-yritysten osalta. Komission tarjoama 
neuvonta ja tuki on siksi välttämätöntä, jotta pk-yritykset voivat suojella oikeuksiaan ja 
varmistaa niiden toteutumisen.

Tarkistus 112

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 
niiden lainvalvontaviranomaisilla on 
asianmukaiset välineet ja tarvittavat 
resurssit, mukaan lukien riittävä 
talousarvio ja asiantuntemus, sen 
varmistamiseen, että maatalous- ja 
elintarvikeketju toimii asianmukaisesti ja 
oikeudenmukaisesti. Niiden on 
myönnettävä lainvalvontaviranomaisilleen 
valtuudet:

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) panna vireille ja suorittaa tutkimuksia 
omasta aloitteestaan tai valituksen 

(a) panna ennakoivasti vireille ja 
suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan 
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perusteella; perusteltujen epäilysten tai valituksen 
perusteella, mukaan lukien nimettömät tai 
väärinkäytösten paljastajien tekemät 
valitukset;

Tarkistus 114

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) suorittaa tutkimuksensa puitteissa 
paikalla ennalta ilmoittamattomia 
tarkastuksia;

Tarkistus 115

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 päätös, jossa vahvistetaan 3 
artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, 
myönnetään tavarantoimittajalle välitoimi 
kielletyn kaupan käytännön 
lopettamiseksi ja vaaditaan ostajaa 
lopettamaan kielletty kaupan käytäntö sekä 
peruutetaan kyseiset lausekkeet tai 
laittomat sopimukset. 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 116

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 

(d) määrätä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sakko ja/tai muita yhtä 
tehokkaita seuraamuksia luonnolliselle 
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rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus; tai oikeushenkilölle, jonka on todettu 
rikkoneen tätä direktiiviä. Sakkojen ja 
muiden seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeassa suhteessa 
aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja 
niissä on otettava huomioon rikkomisen 
luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan 
toistuvat rikkomiset on otettava 
huomioon, kun määritetään sakko ja 
muut sovellettavat seuraamukset.

Tarkistus 117

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) luoda järjestely, jolla rikkoja korvaa 
vahingot tapauksissa, joissa valituksen 
tekijä on pyytänyt luottamuksellisuutta;

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkaista päätöksensä, jotka liittyvät c 
ja d alakohtaan;

(e) julkaista järjestelmällisesti 
päätöksensä, jotka liittyvät c ja d 
alakohtaan;

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa lainvalvontaviranomaisten tekemien päätösten järjestelmällisen 
julkaisemisen. Siten epäterveisiin kaupan käytäntöihin syyllistyneiden yritysten nimet ja 
rikkomiset tuodaan julkisuuteen.

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ilmoittaa ostajille ja 
tavarantoimittajille toiminnastaan 
vuosiraporteilla, joissa on muun muassa 
esitettävä saatujen valitusten sekä vireille 

(f) julkaista katsaus 
lainvalvontatoimistaan ja muusta 
toiminnastaan vuosiraporteilla, joissa on 
muun muassa esitettävä havaittujen 
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pantujen ja päätettyjen tutkimusten 
lukumäärä. Raportissa on oltava kustakin 
tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan 
asia ja tutkimuksen tulos.

epäterveiden kaupan käytäntöjen piirteet, 
saatujen valitusten sekä vireille pantujen ja 
päätettyjen ja vielä meneillään olevien 
tutkimusten lukumäärä sekä luettelo 
yrityksistä, joiden vastaisia havaintoja on 
tehty. Raportissa on oltava kansallisessa 
laissa vahvistettujen luottamuksellisuutta 
koskevien sääntöjen mukaisesti kustakin 
tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan 
asia, tutkimuksen päätelmät ja tiedot 
menettelyn lopputuloksesta ja tehdystä 
päätöksestä.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa lainvalvontaviranomaisten työn ja meneillään 
olevien tutkimusten luottamuksellisuus kansallisten luottamuksellisuussääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että näiden valtuuksien käyttöön 
sovelletaan puolustautumista koskevia 
asianmukaisia suojatoimia unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
mukaisesti, myös silloin, kun valituksen 
tekijä pyytää 5 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tietojen luottamuksellista 
käsittelyä.

Perustelu

Nimettömien valitusten yhteydessä on otettava huomioon kansalliset säännöt 
oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä koskevasta avoimuudesta. Valituksen tekijän 
henkilöllisyyden luottamuksellisuus on tärkeää. On kuitenkin syytä varmistaa myös, ettei 
rikota Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa.

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)



PE635.377/ 50

FI

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Lainvalvontaviranomaisen velvoitteet

1. Lainvalvontaviranomaisten on 
valvottava unionin maatalous- ja 
elintarvikeketjun asianmukaista ja 
oikeudenmukaista toimintaa ja 
varmistettava se.
2. Lainvalvontaviranomaisen on 30 
päivän kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava valituksen 
tekijälle päätöksestään käynnistää tai olla 
käynnistämättä toimia valituksen 
perusteella.
3. Jos lainvalvontaviranomainen 
katsoo, että valitus ei anna riittävää 
perustetta toimien käynnistämiseen, sen 
on hyväksyttävä virallinen perusteltu 
päätös valituksen hylkäämisestä ja 
ilmoitettava siitä valituksen tekijälle. 
Päätös voidaan saattaa tuomioistuimen 
tutkittavaksi.
4. Jos lainvalvontaviranomainen 
katsoo, että valitus antaa riittävän 
perusteen toimien käynnistämiseen, sen 
on pantava vireille ja suoritettava 
tutkimus, joka on saatettava päätökseen 
kuuden kuukauden kuluessa 
vireillepanosta. Kuuden kuukauden 
määräaikaa voidaan asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jatkaa vielä 
kuudella kuukaudella. 
Lainvalvontaviranomaisen on ilmoitettava 
valituksen tekijälle määräajan 
jatkamisesta ja sen syistä.
5. Jos tutkimuksen tuloksena todetaan, 
että tätä direktiiviä on rikottu, 
lainvalvontaviranomaisen on vaadittava 
ostajaa lopettamaan kielletty kaupan 
käytäntö ja määrättävä sakko ja/tai muita 
yhtä tehokkaita seuraamuksia rikkomisen 
tehneelle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Sakon ja 
muiden seuraamusten on oltava 
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tehokkaita, oikeassa suhteessa 
aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja 
niissä on otettava huomioon rikkomisen 
luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan 
toistuvat rikkomiset on otettava 
huomioon, kun määritetään sakko ja 
muut sovellettavat seuraamukset.
6. Lainvalvontaviranomainen voi 
pidättäytyä toteuttamasta mitään tämän 
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä, jos tällaisen päätöksen 
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.
7. Valvontaviranomainen voi päättää 
julkaista tämän artiklan 5 kohtaa 
koskevat päätöksensä.

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
perusteet ja yhteiset menetelmät, joita 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät 
määrittäessään sakkojen suuruuden ja 
joissa otetaan huomioon ainakin 
seuraavat seikat: rikkojan liikevaihto, 
rikkojan epäterveestä kaupan käytännöstä 
saama hyöty, rikkomisen uhrien 
lukumäärä ja asema sekä se, onko ostaja 
käyttänyt epätervettä kaupan käytäntöä 
toistuvasti.

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi
6 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 c artikla
Sovittelu tai vaihtoehtoinen 
riitojenratkaisumekanismi

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
tehokkaiden ja riippumattomien 
sovittelumenettelyjen tai vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun 
tavarantoimittajalla ja ostajalla on riitaa 
epäterveen kaupan käytännön vuoksi, 
sellaisena kuin se määritellään 2 artiklan 
-a alakohdassa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 6 ja 6 a artiklassa 
vahvistettuja lainvalvontaviranomaisen 
valtuuksia ja velvoitteita.
2. Sovittelun tai vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisumekanismin käyttö ei 
rajoita 5 artiklassa vahvistettua 
tavarantoimittajan oikeutta tehdä valitus.
3. Komissio voi helpottaa 
vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa hyviksi 
osoittautuneista käytännöistä, jotka 
koskevat sovittelun tai 
riidanratkaisumekanismin käyttöä 
unionin tasolla.

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lainvalvontaviranomaisten yhteistyö Unionin lainvalvontaviranomaisten 
verkosto

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että lainvalvontaviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen 

1. Perustetaan unionin 
lainvalvontaviranomaisten verkosto, 
jäljempänä ’verkosto’.
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vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla 
on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus 126

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. Verkoston on tarkoitus toimia 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
ja komission jäsennellyn yhteistyön 
foorumina ja hioa 
lainvalvontaviranomaisten käytäntöjä 
unionissa.

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio perustaa verkkosivuston, 
joka tarjoaa mahdollisuuden 
tiedonvaihtoon lainvalvontaviranomaisten 
ja komission välillä, etenkin vuosittaisiin 
kokouksiin liittyen, ja hoitaa sitä.

Poistetaan.

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa, että sillä on 
asiointipostilaatikko verkkosivustollaan 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yrityksille) tukemiseksi unionissa ja 
unionin ulkopuolella niiden oikeuksien 
suojelemiseksi ja käyttämiseksi 
epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan 
tarjoamalla menettelyihin liittyvää tietoa. 
Kaikki asiaankuuluvat tiedot on tarjottava 
kaikilla unionin kielillä.
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Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Unionin lainvalvontaviranomaisten 

verkoston kokoonpano
1. Verkosto koostuu kunkin 4 artiklassa 
tarkoitetun lainvalvontaviranomaisen 
yhdestä edustajasta, komission kahdesta 
edustajasta ja näiden varajäsenistä.
2. Verkosto kokoontuu säännöllisin 
väliajoin ja tarvittaessa komission tai 
jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä.
3. Verkosto ottaa kaikki asianomaiset 
sidosryhmät mukaan tämän direktiivin 
soveltamisesta käytäviin keskusteluihin, 
jotta voidaan helpottaa vuoropuhelua ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa ja edistää 
yhteistä lähestymistapaa.

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Koordinoituun lainvalvontaan liittyvät 

tehtävät
1. Verkostolla on seuraavat tehtävät:
(a) keskustella tämän direktiivin 
soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisten kertomusten 
pohjalta;
(b) helpottaa tietojenvaihtoa 
asiaankuuluvista aiheista, kuten 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tutkimusten tuloksista ja 
epäterveiden kaupan käytäntöjen uusista 
tapauksista;
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(c) koordinoida ja helpottaa 
yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä 
tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa, joka koskee jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ja 
lainvalvontakokemusta, jotta parannetaan 
ymmärrystä siitä, mitä 
liiketoimintamalleja olisi pidettävä 
epäterveinä kaupan käytäntöinä, ja jotta 
voidaan paremmin puuttua mahdollisiin 
rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan 
käytäntöihin;
(d) tarkastella tämän direktiivin 
soveltamista koskevia kysymyksiä sekä 
antaa suuntaviivoja ja suosituksia, jotta 
voidaan edistää johdonmukaista 
soveltamista, mukaan luettuna yhteisten 
menetelmien kehittäminen seuraamusten 
määrittelyä ja vahvistamista varten;
(e) edistää ja helpottaa yhteistyötä muiden 
asiaankuuluvien verkostojen ja ryhmien 
kanssa ja erityisesti toimitusketjualoitetta.
2. Komissiolla on seuraavat tehtävät:
(a) perustaa verkkosivusto, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tiedonvaihtoon 
lainvalvontaviranomaisten ja komission 
välillä, etenkin vuosittaisiin kokouksiin 
liittyen, ja hoitaa sitä;
(b) edistää yhteisten koulutusohjelmien 
järjestämistä ja henkilöstövaihtoja 
lainvalvontaviranomaisten ja soveltuvissa 
tapauksissa kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisten välillä;
(c) järjestää 7 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun verkoston kokouksia;
(d) edistää teknistä tai tieteellistä 
asiantuntemusta lainvalvontaan liittyvän 
hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi.

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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.

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön sääntöjä, joilla on 
tarkoitus torjua epäterveitä kaupan 
käytäntöjä ja jotka ovat tässä direktiivissä 
vahvistettuja sääntöjä tiukempia, 
edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt 
ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden 
toimintaa koskevien sääntöjen kanssa, 
mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisvapaus, 
syrjimättömyys ja oikeus puolueettomaan 
ja riippumattomaan oikeudelliseen 
valvontaan.

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista uusista kansallisista 
säännöistä, jotka ovat tässä direktiivissä 
vahvistettuja sääntöjä tiukempia.

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, joilla pyritään torjumaan 
epäterveitä kaupan käytäntöjä, jotka eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, 
edellyttäen, että tällaiset säännöt ovat 
yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa 
koskevien sääntöjen kanssa.

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1 c. Menettelyjen, jotka liittyvät 6 
artiklan c–e alakohtaan, on oltava 
jäsenvaltion hallinnollisten ja 
oikeudellisten menettelyjen ja 
periaatteiden mukaisia.

Perustelu

Nimettömien valitusten yhteydessä on otettava huomioon kansalliset säännöt 
oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä koskevasta avoimuudesta.

Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Maatalous- ja elintarvikeketjun toimintaa 
seuraavat kansalliset seurantakeskukset

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
maatalous- ja elintarvikeketjun toimintaa 
seuraavia kansallisia seurantakeskuksia, 
jotka auttavat pitämään talouden toimijat 
ja jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaiset ajan tasalla.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden kansallisilla 
seurantakeskuksilla on asianmukaiset 
välineet, ja niiden on myönnettävä niille 
valtuudet:
(a) kerätä kaikkia saatavilla olevia 
tilastotietoja, joita tarvitaan 
hinnanmuodostusmekanismien ja 
voittomarginaalien analysoimiseksi 
maatalous- ja elintarvikeketjussa ja 
epäterveiden kaupan käytäntöjen 
olemassaolon selvittämiseksi;
(b) analysoida kerättyjä tietoja ja tehdä 
tai teettää toimintansa kannalta 
tarpeellisia tutkimuksia;
(c) tuottaa tiivistelmäraportteja 
tutkituista toimialoista ja levittää 
säännöllisesti työnsä tuloksia;
(d) osallistua 9 artiklassa tarkoitetun, 
epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten 
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välillä maatalous- ja elintarvikeketjussa 
koskevan kertomuksen laatimiseen ja/tai 
avustaa täytäntöönpanoviranomaista 
siinä.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa jäsenvaltioille maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden toimitusketjun toimintaa seuraavien kansallisten seurantakeskusten 
perustaminen, jotta talouden toimijat ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voidaan 
pitää ajan tasalla maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta.

Tarkistus 136

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin 
vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä 
komissiolle kertomus epäterveistä kaupan 
käytännöistä yritysten välillä 
elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on 
sisällettävä erityisesti kaikki 
asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin 
mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä 
jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana.

1. Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin 
vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä 
komissiolle kertomus epäterveistä kaupan 
käytännöistä yritysten välillä maatalous- ja 
elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on 
sisällettävä erityisesti kaikki 
asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin 
mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta sekä 
lainvalvontaviranomaisen toteuttamien 
toimenpiteiden tehokkuudesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vuoropuhelu kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien, kuten kuluttajajärjestöjen, 
kanssa maatalous- ja elintarvikeketjun 
toiminnasta alueellaan.

Tarkistus 137

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 

1. Komissio tekee ensimmäisen 
arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta 
kolmen vuoden kuluessa sen 
soveltamispäivästä ja toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
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kertomuksen sitä koskevista keskeisistä 
havainnoista.

komitealle kertomuksen sitä koskevista 
keskeisistä havainnoista.

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arvioinnissa on arvioitava muun 
muassa
(a) tehokkuutta maatalous- ja 
elintarvikeketjun heikoimpien toimijoiden 
suojelussa epäterveitä kaupan käytäntöjä 
vastaan;
(b) toimivaltaisten 
lainvalvontaviranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta ja sitä, onko epäterveitä 
kaupan käytäntöjä koskevan unionin 
lainsäädännön valvontaa ja seurantaa 
tarpeen koordinoida.

Tarkistus 139

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio voi antaa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia kertomuksessa 
esitettyjen havaintojen perusteella.

Tarkistus 140

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Raportointi kuluttajiin kohdistuvista 

vaikutuksista
1. Komissio toteuttaa arvioinnin sen 
selvittämiseksi, aiheutuuko tietyistä 



PE635.377/ 60

FI

epäterveistä kaupan käytännöistä 
kuluttajille haitallisia vaikutuksia, ja 
esittää kertomuksen tärkeimmistä 
havainnoista Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.
2. Komissio voi antaa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia kertomuksessa 
esitettyjen havaintojen perusteella.

Tarkistus 141

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden nykyisten toimitussopimusten 
osalta, jotka on tehty ennen ... päivää 
...kuuta ... [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä], jäsenvaltiot voivat 
säätää siirtymäajasta, joka on enintään 
kuusi kuukautta ... päivästä ...kuuta ... 
[tämän direktiivin voimaantulopäivästä], 
jotta kyseiset sopimukset voidaan saattaa 
direktiivin säännösten mukaisiksi.


