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Herr talman, 

Kommissionen tackar för riksdagens motiverade yttrande om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i 

livsmedelskedjan {COM(2018) 173 final}. 

Kommissionen noterar att riksdagen har betänkligheter när det gäller förslagets 

förenlighet med subsidiaritetsprincipen.  

Såsom riksdagen mycket riktigt konstaterar fann kommissionen 2016 att det då inte 

förelåg något behov av harmonisering av lagstiftningen på EU-nivå. Men kommissionen 

meddelade också i januari 2016 att den före mandatperiodens slut skulle göra en ny 

bedömning av om EU-åtgärder för att angripa otillbörliga handelsmetoder innebar ett 

mervärde mot bakgrund av utvecklingen eller om inget sådant fanns. I förslagets 

konsekvensbedömning ges en utförlig redogörelse för skälen till den nya bedömningen 

jämfört med den som gjordes 2016.  

Bedömningen från 2016 byggde på antagandet att den då iakttagna positiva utvecklingen 

skulle fortsätta. Men det antagandet kunde inte underbyggas med fakta vid den nya 

bedömningen. För det första hade den brist på utbyte av information och bästa praxis 

som konstaterades 2016 endast åtgärdats marginellt under de två följande åren. För det 

andra hade endast fyra medlemsstater sett över sin reglering av otillbörliga 

handelsmetoder 2018. För det tredje hade de medlemsstater som 2016 saknade ett 

sanktionssystem med reell avskräckningseffekt inte gjort något åt detta. För det fjärde 

hade inget nytt verksamt system mot otillbörliga handelsmetoder införts mellan 2016 och 

2018. Kort sagt infriades inte förhoppningarna om att det frivilliga 

leverantörskedjeinitiativet skulle ge ökad medvetenhet och, med en garanterat opartisk 

ledningsstruktur, ge eventuella offer för otillbörliga handelsmetoder en möjlighet att 

lämna in klagomål konfidentiellt samt ge oberoende organ befogenhet att bedriva 

utredningar och besluta om påföljder. Följden blev att det visade sig nödvändigt med 

EU-lagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. 

Såsom anges i motiveringen och konsekvensanalysen finner kommissionen således att 

problemet med otillräckligt skydd mot otillbörliga handelsmetoder behöver angripas på 
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EU-nivå med ett EU-omfattande minimiskydd. Mervärdet är det obligatoriska 

miniskyddet mot otillbörliga handelsmetoder i hela EU, inbegripet kontroll av 

efterlevnaden, något som de frivilliga initiativen och de nationella regelverken inte eller 

endast i någon mån lyckades åstadkomma. 

Vidare innebär kommissionens valda miniharmoniseringsmetod att medlemsstaterna kan 

gå längre och öka skyddet mot ett antal förbjudna otillbörliga handelsmetoder, produkter 

eller aktörer, förutsatt att de nationella bestämmelserna är förenliga med EU:s regelverk 

om den inre marknaden. 

Med hänsyn till riksdagens kommentar om avtalsfriheten så håller kommissionen med om 

att principen har central betydelse och stöder den tveklöst. Kommissionen anser dock att 

det finns omständigheter då mindre inskränkningar i den friheten kan vara motiverade 

för att sätta stopp för uppenbart otillbörliga handelsmetoder. Samma argument gäller 

konsumentskyddslagstiftningen.  

När det gäller riksdagens kommentarer om gränsöverskridande problem vill 

kommissionen påminna om att förslagets syfte är att angripa problemet med att mindre 

aktörer i livsmedelskedjan är otillräckligt skyddade mot otillbörliga handelsmetoder. I 

konsekvensbedömningen anges att lapptäcket av regler om otillbörliga handelsmetoder 

eller bristen på sådana regler gör det svårt att säkra en skälig levnadsstandard för 

jordbrukarna. Det anges vidare i konsekvensbedömningen att bristen på gemensamma 

regler leder till osäkerhet för aktörer som bedriver gränsöverskridande handel i EU.    

Kommissionen tackar riksdagen för det gedigna arbetet, som blir ett viktigt bidrag till 

den debatt som nu pågår. 

Vi hoppas att med detta ha besvarat riksdagens frågor och ser fram emot att fortsätta 

den politiska dialogen i framtiden.  

Med vänlig hälsning 

 

 

 

        Pierre MOSCOVICI 

        Ledamot av kommissionen 
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