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B8-0303/2017

Förslag till unionsrättsakt om förstärkning av jordbrukarnas ställning 
i livsmedelskedjan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2015 om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre 
marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder)1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 juli 2014 Bekämpning av 
otillbörliga affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2014)0472),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 januari 2016 om otillbörliga 
affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2016)0032),

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

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

– med beaktande av sina resolutioner av den 7 juni 2016 om otillbörliga affärsmetoder 
i livsmedelskedjan2 och av den 14 december 2016 om GJP-verktyg för att minska 
prisvolatiliteten på jordbruksmarknader3, rapporten från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén av den 30 september 2016 om otillbörliga affärsmetoder mellan 
företag i livsmedelskedjan, resultaten från det politiska forumet Rethinking the 
food supply chain i Kaunas den 31 mars 2016, den internationella expertkonferensen 
i Bratislava den 30 juni–1 juli 2016 om förstärkning av jordbrukarnas ställning 
i livsmedelskedjan, ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 samt 
rapporten från arbetsgruppen för jordbruksmarknader, vilken lades fram för rådet 
den 15 november 2016, 

– med beaktande av artikel 5 i Europaparlamentets beslut av den 28 september 2005 om 
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga4,

– med beaktande av artikel 46.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1 EUT L 149, 11.6.2015, s. 22.
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0250.
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0504.
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A. I direktivet om otillbörliga affärsmetoder fastställs det harmoniserade regler för att 
bekämpa otillbörliga affärsmetoder i förhållandet företag-kund, medan inget sägs om 
otillbörliga affärsmetoder mellan företag. Det är viktigt att anta unionslagstiftning för 
att bekämpa otillbörliga metoder mellan olika aktörer i livsmedelskedjan i EU, vilka 
drabbar jordbrukarna som är den svagaste länken i den kedjan.

1. Även om situationen varierar inom EU är Europaparlamentet bekymrat över att 
jordbrukarna fortsätter att vara den mest sårbara länken i livsmedelsförsörjningskedjan 
trots talrika ansträngningar att ändra på detta, och över att detta faktum framträder 
särskilt tydligt då det råder kris på jordbruksmarknaderna.

2. Även om situationen varierar mellan medlemsstaterna är Europaparlamentet bekymrat 
över att jordbrukarna på grund av sin svagare förhandlingsposition ofta utsätts för 
metoder som kraftigt avviker från god affärssed och strider mot god tro och heder.

3. Europaparlamentet noterar att exempel på sådana metoder inbegriper, men inte är 
begränsade till, otillbörligt sena betalningar, felaktig fördelning av kostnader eller 
risker, ensidiga och/eller retroaktiva ändringar i avtalen och otillbörlig uppsägning av 
avtal.

4. Europaparlamentet konstaterar att den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken 
erbjuder vissa instrument för att förstärka jordbrukarnas ställning. Parlamentet 
uppmärksammar dock att instrumentens effektivitet verkar variera avsevärt mellan 
medlemsstaterna och att det finns utrymme för att förbättra några av dem.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den ..., på grundval av 
artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lägga fram ett förslag till 
rättsakt om ändring av den EU-lagstiftning som antagits för att bekämpa otillbörliga 
affärsmetoder, såsom direktiv 2005/29/EG, i syfte att införliva frågan om otillbörliga 
affärsmetoder mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan.
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MOTIVERING

Det är viktigt att vara medveten om betydelsen av en väl fungerande livsmedelskedja och att 
uppmärksamma jordbrukarnas utsatthet i detta sammanhang. 

Kommissionen skulle kunna anta lösningar för att bl.a. garantera att riskerna fördelas jämnare 
i försörjningskedjan, att avtalssystemen stärks och att marknadstransparensen och 
riskhanteringen förbättras.

Det finns för närvarande ingen EU-lagstiftning för att bekämpa otillbörliga affärsmetoder 
mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan. Det är mycket viktigt att se till att EU:s 
konkurrenslagstiftning tar hänsyn till jordbrukets specifika särdrag och gagnar producenterna.

EU:s konkurrenslagstiftning måste skapa förutsättningar för en effektivare marknad som gör 
att konsumenterna får tillgång till ett stort urval av kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga 
priser, samtidigt som den säkerställer att primärproducenterna ges incitament till investeringar 
och innovation utan att bli utträngda från marknaden till följd av otillbörliga affärsmetoder.


