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Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i 
livsmedelskedjan (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0173),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0139/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
19 september 20181,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 4 juli 20182,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 14 januari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0309/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner sitt uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



P8_TC1-COD(2018)0082

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om 
otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/633.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets uttalande om inköpsallianser

Europaparlamentet inser att inköpsallianser kan spela en roll när det gäller att skapa ekonomisk 

effektivitet i jordbruks- och livsmedelskedjan, men betonar att den nuvarande bristen på 

information innebär att det inte går att bedöma de ekonomiska effekterna av sådana 

inköpsallianser på leveranskedjans funktion. 

I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet kommissionen att utan dröjsmål inleda en 

djupgående analys av i vilken utsträckning och hur dessa nationella och internationella 

inköpsallianser påverkar jordbruks- och livsmedelskedjans ekonomiska funktion.



Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om insyn på 

jordbruks- och livsmedelsmarknaderna

Europaparlamentet, rådet och kommissionen betonar att insynen på jordbruks- och 

livsmedelsmarknaderna är en viktig del av en väl fungerande jordbruks- och livsmedelskedja 

för att ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter ska kunna göra mer välgrundade val 

samt för att underlätta aktörernas förståelse av marknadsutvecklingen. Kommissionen 

uppmanas att fortsätta sitt arbete för att öka marknadsinsynen på EU-nivå. Detta kan inbegripa 

att stärka det arbete som görs av EU:s marknadsobservationsgrupper och förbättra insamlingen 

av statistiska uppgifter som är nödvändiga för att analysera prissättningsmekanismerna längs 

hela jordbruks- och livsmedelskedjan.


