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RemissDs2019:19Genomförandeav EU:sdirektiv om
otillbörliga affärsmetodermellan företag i jordbruksoch
livsmedelskedjan
SvenskDagligvaruhandel(SvDH)tackar för inbjudanatt svarapå remissangående
Ds2019:19Genomförandeav EU:sdirektiv om otillbörliga affärsmetodermellan
företag i jordbruksoch livsmedelskedjan.
Kort om oss;
SvenskDagligvaruhandelär branschorganisationen
för dagligvaruhandelni Sverige.
Våramedlemsföretagär AxfoodAB,BergendahlsFoodAB,CoopSverigeAB,ICA
SverigeAB,Lidl SverigeKBoch Livsmedelshandlarna.
Tillsammansstår vi för drygt
större delen av dagligvaruhandelni Sverige,med butiker över hela landet.
Dagligvaruhandelnsysselsätterrunt 100 000 personer,varaven tredjedel är unga
(15-24år).

Sammanfattningoch övergripandesynpunkter
SvDHanseratt det svenskagenomförandetav Europaparlamentetsoch rådets
direktiv (EU)2019/633om otillbörliga handelsmetodermellan företag i jordbruksoch livsmedelskedjan(UTP)bör liggaså nära direktivet som möjligt.
SvDHavstyrkerpromemoriansförslagatt utöka tillämpningsområdei förhållande
till vad direktivet kräveroch avstyrkerförslagom att göra vissaaffärsmetoder
strängarei svensklagstiftningän vad direktivet kräver.
SvDHanför följande punkter som utvecklasmer djupgåendei efterkommandetext.
Besöksadress:
Regeringsgatan
60
Postadress:103 29 Stockholm,Sverige
Tel: 08-76278 05
info@svdh.se
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-

Utredningensskälför att inte införa den s.k.trappmodellenbyggerpå en
felaktig analysoch den administrativabörda som uppstårav att behålladen
faller på dagligvaruhandeln.

-

Direktivet och den föreslagnalagstiftningenär dels ensidig(täckerenbart
köparen)och dels sektorsspecifik(avtal i livsmedelskedjan).Båda
företeelsernaär ovanligai svenskrätt vilket borde innebäraatt
försiktighetsprincipeniakttas i fastställandetav tillämpningsområde.

-

Sverigehar under framtagandetav direktivet haft en restriktiv syn
angåendelagstiftningpå området vilket haft sin grund i att konkurrenseni
den svenskalivsmedelskedjanfungerarväl. Ingenny information har
tillkommit som borde föranledaen förändraduppfattning.

-

Överimplementeringav EU-direktivär inte förenligt med Riksdagens
tillkännagivandeenligt Näringsutskottetsbet 2018/19:NU7.

-

Enöverimplementeringav direktivet i enlighet med promemoriansförslag
harmonierarinte väl med den av Riksdagenantagnalivsmedelsstrategin.

-

Direktivetsintention att småaktörer skaskyddasmot stora aktörer frångås
om alla avtal träffas av lagstiftningenenligt promemoriansförslag.

-

Storaleverantörerkan enkelt missbrukasin ställninggentemot småköpare
om alla avtal träffas av lagstiftningen.

-

Inköpsprocesserkommer,om promemoriansförslagblir verklighet,att
centraliseras.Lokalainköp från lokalaleverantörerkommer därmed att
minska.

-

När affärsmetoderförbjuds eller beskärskommerpriset bli en allt mer
dominerandeförhandlingspunktvilket inte kommeratt vara till nytta för
småleverantörer.

-

Pågrund av att den lagstiftningsom föreslåsär kompliceradoch att det
under överskådligtid kommer att råda osäkerhetkring gällanderätt och
utrymme för olika tolkningarkommermer juridisk expertisatt krävasvilket
kommer att skapafördyringari hela livsmedelskedjan.

Angåendeenskildaaffärsmetoder
-

Betaltid om högst 30 dagarför såvälfärskvarorsom övrigalivsmedel
kommer att öka fokus på pris, göra transporter mindre effektiva samt skapa
en ekonomiskfördel för livsmedelmed lång hållbarhet.
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-

Skillnadenmellan å ena sidanförbud mot att köparekräverbetalningför
försämringeller förlust av jordbruks-och livsmedelsprodukterenligt 7§2
och den dispositivabestämmelsen8§1 om att avtal kan ingåssom
möjliggörreturer behöverklargöras.I synnerhetom tillämpningenblir
såsompromemorianföreslår och träffar småköpare.Produktlanseringar
behöveruttryckligenundantasfrån förbudsregelnoch uttryckligenvara
föremål för den dispositivaregeln.

-

Lagstiftningenbehövertydligareklargöravad som i lagstiftningenavses
med kommersiellrepressalieoch som förbjuds.Det behöverstå klart att
meddelandenfrån köparentill säljarenatt förändringari kommandeavtal
jämfört med nuvarandeavtal kan behövaskeinte skaansesvara en
kommersiellrepressalie.

-

Lagstiftningenbehöverklargöraatt det är överträdelsensomfattning och
art som skaavgörasanktionsavgiftensstorlek och inte köparens
omsättning.Taketför sanktionsavgiftenbör sättastill 0,5 procent av
omsättningeneftersom livsmedelsbranschen
präglasav stora volymeroch
småmarginaler.SvDHtillstyrker att Konkurrensverketföreslåsvara
tillsynsmyndighet.

Denföreslagnalagenstillämpningsområde
SvDHförordar att den föreslagnalagstiftningenstillämpningsområdeutgörs av det
förslagsom är direktivetsförslag.Entrappstegsmodellsom medför att alla små
leverantöreråtnjuter lagstiftningensskyddnär köparenär större.
Dessutomskulledet innebäraatt leverantörersom har större omsättningän 3,5
mdr kronor inte åtnjuter lagstiftningensskyddoch att köparemed mindre än 20
mnkr i omsättninginte träffas av lagstiftningenoavsettmotpartensomsättning.
BlandSvDH:smedlemmarfinns det ungefär850 egnabutiker som har under 20
mnkr i omsättning.I de högre men fortfarande lågaomsättningskategorierna
i
trappstegsmodellenfinns det ytterligare hundratalsbutiker. Dessabutikshandlare,
egnaföretagare,är inte sådanposition att de på något vis kan utöva otillbörliga
affärsmetodermot stora leverantörer.Då är nog riskenbetydligt större för det
omvändaförhållandet
Att som direktivet föreslår,undantasom köpare(under 20 mnkr) samt att låta
större köpareundantasom leverantörenär lika stor eller större, är därför rimligt.
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Utredningensskälför att välja bort trappmodellenfelaktiga
Påsidan72 uppgerutredningenatt ”samtligaberördaaktörer under rundabordssamtaleni
princip varit kritiska mot trappmodellen”.Detta är inte korrekt. Ävenom SvDHinte anser
att trappmodellenär problemfri är SvDHinte kritiska till den vilket är en uppfattning som
delasmed SvenskHandel.
Utredningenpåstårvidareatt endasthandelnsorganisationerförordat att den svenska
lagstiftningeninte borde gå längreän direktivet. De må vara korrekt att endastSvDHoch
SvenskHandeluttryckt det men handelnrepresenterari princip en tredjedel av
livsmedelskedjans
näringsliv.Enfungerandehandelgentemot hushållenär avavgörande
betydelseför alla företag i hela näringskedjan.Det förefaller ocksånaturligt att de aktörer
ensidigtdrabbasav en lagstiftningocksåär kritisk till den.
Under avsnitt 7.3.2 påstårutredningenatt småaktörer likavälkan ha en dominerande
marknadsandeloch därför kan missbrukasin ställning.SvDHhar svårt att se hur
matvarubutikermed under 20 mnkr i årsomsättningkan missbrukasin marknadsställning
när man köper livsmedelsvarorfrån leverantörermed betydligt större omsättning.Risken
är snarareden motsatta –att leverantörermed kändaoch för matvarubutikenhelt
nödvändigavarumärkenkan utöva påtryckningarpå småköpare.
I sammaavsnitt påstårutredningenatt företagsstrukturenpåverkarberäkningenav
omsättningenvilket i sin tur påverkarvar i trappmodellenföretaget hamnar.
Det är visserligensant. Men det är otänkbart att den dagligvaruhandelsom idag
framgångsriktdrivs i enhetligakedjor med gemensamtorganisationsnummeretc skulle
bryta upp sin struktur och skapahundratalshandlarägdabutiker för att undgådenna
lagstiftning.
Utredningenframför vidare att trappstegsmodellenmedför oönskadetröskeleffekteroch
en hög administrativbörda för småföretag.SvDHvarsmedlemmarbl.a. bestårav
småföretagvill dock ändåha trappmodellen.Bevisbördanoch därmedadministrationen
för att hävdaatt ett avtal inte omfattasav lagstiftningenhamnaralltid på köparendvs.på
handelnom den är en part i avtalet.
För den matvarubutiksom är ett eget företag och som omsätter mindre än 20 mnkr blir
administrationenobefintlig. Man omfattasinte av lagstiftningen.För större butiker blir det
något ökad administrationgenomatt man behöverfastställaleverantörensomsättning.
Men det är alltsåen administrationsom handelnär bereddatt accepteraför att ge skydd
åt mindre aktörer.
Slutligenpåstårutredningenatt med trappstegsmodellenuppståren risk att köparemed
hög omsättningväljer att köpa av aktörer med hög omsättningför att undgå
lagstiftningen.
SvDHgör snararebedömningenatt en följd av att inte låta trappstegsmodellenavgöranär
lagstiftningenskatillämpasblir attmindre matvarubutikerminskareller upphör att köpa
varor från externaleverantörer.Inköpenkommer helt eller åtminstonei klart större
utsträckningatt skefrån egnagrossistervilket torde vara en ogynnsamutvecklingför
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mindre lokalaleverantörer.De egnagrossisternalitar man på och dessaträffar större avtal
med stora leverantörer.

Lagstiftningenär ensidigoch sektorsspecifikoch slår mot småaktörer
SvDHnoterar att den lagstiftningsom införs på ett principiellt plan är ovanligvilket talar
för att lagstiftarenborde vara restriktiv vad gäller tillämpningsområdet.
Lagstiftningenreglerarformerna och innehålletför avtal mellan företag. Men bara för
köparenoch bara för livsmedelsprodukter.SvDHbedömeratt det är unikt i svensk
rättstradition. Det hade varit rimligt med en lagstiftningsom förbjöd otillbörliga
affärsmetoderbådeför säljareoch köpare.
Den föreslagnalagstiftningeninnebäratt säljarenfår ägnasig åt otillbörliga affärsmetoder
mot en köparesom är förbjuden att användasammametod mot säljaren.Av just det
skäletframgårav direktivet artikel 14 (SvDHunderstrykning)att:
”Detta direktiv bör gälla för större aktörersmarknadsbeteende
gentemotaktörer som har
en svagareförhandlingsposition.Ett passandeapproximativtvärdeför relativ
förhandlingsstyrkaär de olika aktörernasårsomsättning.Ävenom det är ett approximativt
värdeger ett sådantkriterium aktörernaförutsägbarhetnär det gäller derasrättigheter
och skyldigheterenligt detta direktiv. Enövre gränsbör förhindra att skyddgestill aktörer
som inte är sårbaraeller som är betydligt mindre sårbaraän derasmindre partner eller
konkurrenter.Därför fastställsi detta direktiv omsättningsbaserade
kategorierav aktörer
enligt vilka skyddska ges.”

Regeringenhar haft restriktiv hållningfram tills nu
Under framtagandetav direktivet har den svenskaregeringenpå godagrunderhaft en
restriktiv hållning.I Faktapromemoria2017/18:FPM84beskrivsregeringensposition i
förhållandetill det då liggandeförslagettill direktiv.
I promemorianär regeringenshållningsammanfattningsvisatt ”åtgärdernabör vara
balanseradegentemot svenskrättstradition, att konsekvensernaför statsbudgetenbör
begränsasoch att de inte får ge upphov till tekniskahandelshinderpå den inre
marknaden.Vidareavserregeringenatt bevakaatt företagensregelbördainte ökar på ett
sätt som hämmarföretagensaffärsmöjligheter.”
SvDHhar redan pekat på att åtgärdernainte är balanseradegentemot svensk
rättstradition. För småföretag kommer regelbördanatt öka om trappmodelleninte avgör
vilka avtal som skafalla under lagenstillämpningsområde.SvDHbedömerocksåatt att
Sverigegenomatt ta bort trappmodellenkommer att byggahandelshindergentemot
länder som behållertrappmodellen. Det kommer att vara en konkurrensnackdelför en
svenskleverantörjämfört med leverantöreri länder som behållertrappstegsmodellenom
den svenskaleverantörenalltid skyddas.
EnligthandelnseuropeiskabranschorganisationEurocommerceavserföljande länder
införa eller har åtminstoneen lagstiftningsom tar hänsyntill aktörersomsättningi
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enlighet med direktivetstrappstegsmodelleller snarlikmodell som innebäratt
lagstiftningengäller när omsättningsgränserpasseras:Tyskland,Estland,Tjeckien,
Kroatien,Belgienoch Ungern.
SvDHanserinte att det framkommit något underlagsedanapril 2018 som talar för att
problemenskullevara mer omfattande i svensklivsmedelskedjaän vad de var i april 2018.
I det då liggandeförslagetsom regeringeninte ville byggaut var tillämpningsområdet
begränsattill affärsrelationeri livsmedelskedjandär leverantörenuppfyller EU:skriterier
för småoch medelstoraföretag (SMF)och där köpareninte gör det (mer än 250 anställda
och mer än 50 miljoner EURi årsomsättning).
Förslagetdå skullealltså gällaför leverantörermed under 500 mnkr i omsättning.I det
beslutadedirektivet skyddasleverantörermed upp till 3,5 mdr mot större köparei
trappstegsmodellen.
I sammapromemoriakonstaterasatt 60 köpandeföretag skulleomfattas av det då
liggandedirektivförslaget.Regeringenpekadedå på att kostnaderskulleuppståför dessa
företag i form av”omställningskostnaderför inläsning,upplärningoch anpassningav bl.a.
ekonomisystem.”
Med utredningensförslagtäcksalla köparevilket är tiotusentalsföretag.
Avslutningsvisskrevsi sammapromemoria(SvDHunderstrykning):
”Regeringenser inget behovav mer långtgåendeåtgärderän vad som finns i det
nuvarandeförslagetutan anseratt det räckermed möjlighetentill anpassningargenom
nationell lagstiftning hosmedlemsstaterna.I avvägningenmellan flexibilitet och full
harmoniseringanserregeringenatt flexibiliteten vägertyngre då problemenmed
otillbörliga handelsmetoderi livsmedelskedjanskiljersig mellan olika medlemsstater.”
Den sistnämndaunderstrykningenpekarmot att den svenskahållningendå var att
problematikenmed otillbörliga affärsmetoderär större i andraländer än i Sverigedäraven
önskanom flexibilitet över harmonisering.Mycket riktigt har länder i södraoch östra
Europavarit mer pådrivandei framtagandetav direktivet.

Riksdagsbeslut
april 2019om överimplementering
Den 3 april 2019beslutadeSverigesRiksdagi enlighet med Näringsutskottetsbet
2018/19:NU7om att överimplementeringav EU-direktivbör undvikas:
”Mot dennabakgrundanserutskottet att riksdagengenomett tillkännagivandebör
tydliggöra för regeringenatt den bör verkaför att EU-direktivgenomförsi nationell rätt på
ett sätt som inte missgynnarföretagenskonkurrenskraft.Utgångspunktenbör vara att EUdirektiv ska införaspå miniminivåi nationell lagstiftning,och när det finns skäl att
överskridadennaminiminivåska effekternaför företag tydligt redovisas.”
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SvDHanserinte att utredningenklargjort effekternaför i synnerhetsmåföretag av att
slopadirektivetstrappstegsmodell.Tvärtompekarallt mot att de kostnadernakommer att
öka inte minst för småföretag vilket regeringensjälvskrevi Faktapromemoria
2017/18:FPM84.
Det är ocksåsannoliktatt svenskaföretagskonkurrenskraftgentemot konkurrenteri
medlemsstatersom har trappstegsmodelleni sin utp-lagstiftningkommer att försämras.
Utredningensförslagtorde därmedstrida mot bådadelarnaav Riksdagens
tillkännagivande;överimplementeringutan konsekvensanalys
och försämrad
konkurrenskraft.

Utredningensförslagharmonierarinte med Livsmedelsstrategin
Den 20 juni 2017 antog Riksdagenen livsmedelsstrategi.Med anledningav strategin
riktade riksdagensju tillkännagivandenvaravett är följande, hämtat ur Miljö-och
jordbruksutskottetsbetänkande2016/17:MJU23:
”Regelverksom angår företag i primär- och livsmedelsproduktionen
är i hög utsträckning
gemensammaför EU:sinre marknad.Det medför att alla nationellaregler och krav som
går utöver den EU-gemensamma
lagstiftningenriskeraratt försämra
konkurrenssituationenför svenskaföretag i livsmedelskedjan.
I fråga om
konkurrenskraftigaregler och villkor vill utskottet därför poängteravikten av att det finns
goda företagsvillkorför hela livsmedelskedjan.
Utskottet anseratt nationella,mer
långtgåenderegler alltid skavara väl motiveradeoch prövasnoga.Detta bör ges
regeringentill känna.”
Ovanståenderiksdagsbeslutmed anledningav antagandetav Livsmedelsstrategin
påminnerom 2019års riksdagsbeslutom att regeringoch myndigheterskaavhållasig från
att överimplementeraEU-direktivmed skillnadenatt det förra specifiktrör
livsmedelskedjan.
SvDHhar aktivt deltagit i framtagandetav handlingsplanernaför Livsmedelsstrategin
och
har förtroende för att regeringenoch dessmyndigheterföljer intentionernai den.
Om en utp-lagstiftninginförs i enlighet med utredningensförslaginför Sverigeensidigt
mer långtgåenderegler för tusentalssmåföretag inom dagligvaruhandelnvilket skulledet
strida mot intentionernai den av RiksdagensbeslutadeLivsmedelsstrategin.

Direktivetsintention att skyddasmåaktörer uteblir för handeln
Blanddirektivetsskälför införandestår bland annat under punkt 9:

”Aktörerna varierar i antal och storleki de olika ledeni jordbruks-och
livsmedelskedjan.
De har olika förhandlingspositioner,sommotsvarar
leverantörensekonomiskaberoendeav köparen,och detta kan kommaatt
leda till att större aktörer inför otillbörliga handelsmetodertill nackdelför mindre
aktörer. Endynamiskstrategi som grundar sig på leverantörensoch köparens
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relativa storleksett till årsomsättningbör kunnage ett bättre skyddmot
otillbörliga handelsmetoderför de aktörer som bäst behöverdet.”
Här pekar direktivet tydligt mot att storlek är avgörandeför en aktörs
förhandlingsstyrkaoch att genomatt ställaleverantörensstorlek i förhållandetill
köparenuppnåsett skyddför de aktörer som bäst behöverdet.
Det finns med andra ord ett viktigt syfte med trappstegsmodellen.SvDHbefarar
att stora leverantörermed starkaglobalavarumärkenenkelt kan missbrukadet
skyddlagstiftningenger dem mot mindre aktörer samtidigt som de självaär
oförhindradeatt användaotillbörliga affärsmetodermot köpare.

Hur kan en stor leverantörmissbrukasin ställningmot en liten köpare?
Eftersomutredningenföreslåratt leverantörerinom livsmedelskedjanskaåtnjuta
lagstiftningensskydd,ävenleverantörersom har en omsättningöver 3,5 mdr, skyddas
ävenmultinationellabolagsom Coca-Cola,Unileveroch Nestle.
Blandderasprodukter finns flera varor som en dagligvaruhandelmåsteha i sitt sortiment.
Kundernalämnarsnabbtbutiker som av någonanledninginte säljer t.ex. Coca-Cola,KitKat eller GB-glass.I kraft av sitt varumärkehar dessaproducenterredan i utgångsläget
därför redan en stark förhandlingsposition.
Eftersomden föreslagnalagstiftningenär ensidigfinns det heller inget som hindrar en stor
leverantörfrån att ställa mer eller mindre otillbörliga krav på köparen.T.ex.kan det
handlaom att köpareninte får köpa produkt A, som vi antar är en mycketeftertraktad
produkt bland konsumenterna,om inte köparenocksåköper produkt B som vi antar är en
helt ny vara som är oprövadpå marknaden.
Ett inte helt otänkbart scenarioär att produkt A säljssom vanligt till slutkonsumenten
medanprodukt B bara går åt till hälften. Leverantörenhar helt enkelt överskattat
efterfråganmen mer eller mindre tvingat köparenatt ändåköpa in produkten.
Vem skabära den ekonomiskakostnadenför det som skett givet att varanefter hand
försämrasoch till sist blir en värdelösprodukt som liggerhos köparen?
I direktivet finns det två artiklar som adresserarproblematiken.Delsartikel 3.1e som
innebärett förbud mot att:
Köparenkräveratt leverantörenska betala för den försämringeller förlust, eller båda,av
jordbruks-och livsmedelsproduktersom skeri köparenslokaler eller efter det att
äganderättenhar övergått till köparen,när sådanförsämringeller förlust inte beror på
leverantörensförsumligheteller fel.
Ovanståendepunkt är alltså en affärsmetodsom förbjuds.Det finns ävenen artikel som är
dispositivsom möjliggörför parterna att förhandlaom att köpareskakunnaskickatillbaka
varor. Men det kräver alltsåett avtal. 3.2:
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”Medlemsstaternaskasäkerställaatt åtminstonesamtligaföljande handelsmetoder
förbjuds,om inte parterna tidigare klart och tydligt har kommit överensom dem i
leveransavtaleteller i ett efterföljandeavtal mellan leverantörenoch köparen:
a) Köparenreturnerar osåldajordbruks-och livsmedelsproduktertill leverantören
utan att betala för dessaosåldaprodukteroch/eller utan att betala för
bortskaffandetav dessaprodukter.”
Det finns alltså en förbudspunktoch en dispositivpunkt i direktivet som kan sägassyfta på
sammasituation.
SvDHbefarar att om trappstegsmodelleninte tas med i den svenskalagstiftningenoch om
leverantörermed över 3,5 mdr i omsättningomfattasavlagstiftningensskyddkan stora
leverantöreranvändasig av lagstiftningenför att utsätta småköpareför otillbörliga men
fullt lagligaaffärsmetoder.
Incitamentetför den stora leverantörenatt ingå avtal enligt 3.2ablir obefintlig givet att
man skyddasenligt 3.1e.
Under framtagandetav direktivet skrevDGCompetitionbland annat följande angåendede
ekonomiskakonsekvensernaav att regleraaffärsmetoderi livsmedelskedjan(SvDH
understrykningar):
”Moreover, there can be unintendednegativeconsequencesof regulatingpracticesin the
food supplychain.Thisconcernsnotably regulatingthe trading relationshipsbetween
(mostly brand) manufacturersholdinga significantshareof the market of the salesof food
productsin a particular product categoryin a givenMember State(hereafterdesignatedin
a simplifiedway as "large manufacturers")and their "large customers"(e.g.modern
retailers holdinga significantshareof the food retail salesin a givenMember State).
Regulatingcommercialtransactionsbetween suchlargeplayerscould reducethe pressure
that largecustomerscan exert on largemanufacturersto reducetheir marginsand imply
significantmarket disturbancebecauseof their broad impact on the market and,
ultimately, on consumerprices.Besides,it is not obviousthat farmersor other parties
higher up in the supplychainwould benefit from a regulationof UTPsthat would give
large processorsor manufacturersgreatermargins.A largemanufacturerthat would
leveragea regulationof UTPsto pressurizethe retailersto increasepricesat which
retailers buy from the manufacturerhasno obligationor incentivesand is unlikelyto share
with its own suppliersthe extra benefits it would obtain from suchregulation.”1
SvDHhar sammafarhågorsom DGCompetition.Sedanovanståendeskrevshar dock
direktivet antagitsoch otillbörliga affärsmetoderskaförbjudas.Det finns dockstarkaskäl
att tillämpa lagenenligt trappstegsmodellen.

Inköpsprocessercentraliseras,fördyras,får prisfokusoch avtal blir
kortare

1

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-92-F1-EN-MAINPART-1.PDF
AnnexH
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Enligten enkät utförd av SvenskHandeli juni 2019bland 256 svarandeegnahandlare
uppgav38%att man har 10-20avtal med andraleverantörerän den egna
dagligvarukedjans
grossistoch 28 procent uppgeratt man har avtal med 20-50
leverantörer.

Ungefär hur mångaleverantörer av livsmedelsprodukter har
er butik förutom er dagligvarukedjasgrossist?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
28%

26%

8%

Färre än 10 stycken

10 - 20 stycken

20 - 50 stycken

Fler än 50 stycken

Ävennedanståendediagram,från sammaenkät, visaratt det är vanligt bland mindre
handlareatt ha egnaavtal med leverantörer.

Har er butik egna avtal med leverantörer av livsmedels- och
jordbruksprodukter (alltså avtal som inte är med
butikskedjan/gruppen/kedjans egen grossist)?
35%
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32%

28%
20%

13%
7%

Ja,med samtliga
leverantörer

Ja,med
majoriteten av
våra leverantörer

Ja,med vissa
leverantörer

Ja,men endast
med ett fåtal
leverantörer

Nej

SvDHhar tyvärr ingen uppfattningom hur mångaav de egnahandlarnasegnaavtal som är
med lokalaleverantörermen det är troligt att det förekommereftersom en central
grossistköper större volymer.
Entrolig effekt av om trappstegsmodellenskulleutebli från den svenskalagstiftningenär
att mindre och medelstorahandlareväljer att köpa från den egnakedjansgrossisthellre
än från externaleverantörereftersom grossistentroligtvis inte anmäler”egna” handlare.
De butiker som väljer att alltjämt köpa från externaleverantörerkommer att behövaökad
juridisk expertis.Avtalensom sluts kommer därför att bli dyrare att sluta vilket i slutänden
leder till dyrare livsmedelför hushållen.
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Detta förhållandegälleräven de större inköparnasinköp från större producentermed mer
än 3,5 mdr i omsättning.Om alla avtal inklusivede med leverantöreröver 3,5 mdr i
omsättningkräverden juridiskaexpertiseninom inköpsavdelningarna
kan det inte
uteslutasatt det påverkarde livsmedelsprisersom konsumenternaslutligenmöter.
Behovetav ökad juridisk expertisskaocksåsesmot ljuset av att utredningenföreslåren
sanktionsavgiftsom kan uppgåtill 1 procent av omsättningen.För dagligvaruhandelnsom
är en branschmed hög omsättningmen med lågamarginalerär det en drakonisksanktion
som en köparemåsteundvikatill varje pris.
Slutligeninnebärförbud mot vissaaffärsmetoderatt parterna har färre parametraratt
reglerasinaavtal med.
T.ex.förbjuds betaltider som är längreän 30 dagar.Det innebäratt leverantöreninte kan
framföra som erbjudandeatt betaltiden tillåts vara ovanligt långoch därmedbegäraett
högre pris för sinavaror. Trots att detta mycketväl skullekunnaliggai bådaparters
intresse.Sammasakkan gällaandra affärsmetoder.
Det parterna får förhandlaom är pris trots att det bara är en om än viktig parameteri
avtalet. Förbudetmot en rad affärsmetodergör att förhandlingenom pris blir en än mer
central fast ocksåtrubbig förhandlingspunkt.Avtalenblir mindre flexiblaoch köparnablir
naturligt mer prisfokuseradevilket inte nödvändigtvisliggeri leverantörensintresse.
Minskadflexibilitet vad gäller att användaolika parametrarför att träffa avtal leder inte
bara till ökad fokus på pris. Sannoliktleder förbudet mot vissaaffärsmetodertill kortare
avtalstideri synnerhetnär flera av de förbjudna metodernatar sikte på just tidsaspekter.
SvDHinser att Sverigemåstegenomföradirektivet och att affärsmetodernakommer att
förbjudasinom ett stort antal avtal inom livsmedelskedjan.
Men det finns ingen anledningatt överimplementeradirektivet och låta förbuden träffa
avtal där köparenuppenbarligeninte befinner sig i en dominerandeposition gentemot
säljaren.Trappstegsmodellen
är utformad för att nå just det ändamålet.Om den behålls
innebärdetatt svagareköpareoch förhållandevisstarkareleverantörerfår fler parametrar
att justera för att kunnanå mer flexiblaoch långvarigaavtal. Det leder till ökad flexibilitet
inom livsmedelskedjansom stärkersåvälkonsumentenssom primärproducentens
ställning.

Enskildaaffärsmetoder,sanktionerm.m.
NedanbeskriverSvDHnågrabekymmersom kommer att uppstågenomdet sätt
som utredningenvill implementeradirektivet. Till i stort sett samtligapunkter som
i sig är problematiskaskaläggasatt de blir än mer problematiskaför småföretag.
Därför är förslagetatt ta bort trappstegsmodellensärskiltproblematisktgivet
dessapunkter.
Betaltid 30 dagar(5§)
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Utredningenföreslåren ytterligare överimplementeringav direktivet genomatt föreslåatt
betaltiden för alla livsmedelsvarorskasättastill 30 dagar.Direktivet kräver 30 dagarför
färskvaroroch 60 dagarför övrigavaror.
Direktivet är väl avvägti detta avseende.Det är rimligt att ha en kortare betaltid för
färskvarorän för andra varor som har längrehållbarhetstid.
Enöverdrivet strikt betaltid för varor med långbetaltid kommer att bidra till ett
suboptimalt agerandei livsmedelskedjansåvälekonomisktsom miljömässigtgenomatt
avtal blir kortare och mindre omfattande samtidigtsom enskildatransporter blir mindre.
Ytterligareen effekt av detta blir att köparei mindre utsträckningkommer att stå för
varorslagerhållningvilket istället kommer att behövaske hos leverantörvilket i sin tur ger
upphov till en kostnad.Om 60 dagarsbetaltid tillåts för icke-färskvarorstår det köpareoch
säljaremer fritt att förhandlaom lagerhållning.
Dennaöverimplementeringgör ocksåatt svenskaföretag får en konkurrensnackdel
gentemot framförallt företag i andra länder som säljerprodukter till internationella
inköpsorganisationer.

Förbudmot annulleringav order (6§)
Ävendennabestämmelseinnehålleren överimplementeringgenomatt förbudet mot att
annulleraen beställningmed mindre än 30 dagarsvarselgäller bådefärskvaroroch ickefärskvarortrots att direktivet endastkräver det för färskvaror.
De negativaeffekternaav dennaöverimplementeringär snarlikasom de för
betaltidsbestämmelsen.
Effektenblir att inköpsprisblir en tyngre vägandefaktor i
förhandlingen.
Enannansituation som riskeraratt uppstå är att butiker vid osäkerhethellre väljer att inte
beställavaror och ha tomma hyllor än att beställa.Delspga.dennaregel,men ocksåi
kombinationmed regelnom att leverantöreninte får begärabetalningför försämringav
en varasom uppstårhos köparen7§2.
Bestämmelsenflyttar helt enkelt ekonomiskrisk till köparen.Det är en kostnadsom
köparenpå något sätt måstekompenserasig för eller avståifrån att ta risken
överhuvudtaget.Livsmedelskedjan
fungerarbättre om parterna får förhandlaom sin
riskfördelning.Det säkerställeratt kedjantotalt sett uppträder kostnadsoptimaltochatt
kundernadärmederbjudsprisvärdavaror.
Justdennapunkt i direktivet är den enda som medlemsländernafår förändraså att den
blir mindre strikt för köparna.Sverigekan välja att införa en lagstiftningsom innebäratt
beställningarfår annullerasmed kortare varselän 30 dagar.
SvDHanseratt lagstiftningengenerelltbör innebäraförbud mot senaannulleringarsom
står i förhållandetill varorshållbarhetstid.
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Att i detta avseendelikställaalla varor gör att varor med långhållbarhetstidblir
ekonomisktmer fördelaktigaeftersom riskenatt de inte kan säljasöver tid –innan de blir
otjänligaär mindre än för färskvaror.
Om reglernablir desammaför alla varor kommer därför konserveradananasfå en
konkurrensfördelgentemot färsk frukt –bara på grund av en trubbig regel.Det torde inte
gagnavarkenlivsmedelskedjans
aktörer men allra minst konsumenterna.
Det är dessutomtroligt att minskadefterfråganpå färskvarortill förmån för andra
livsmedelskulledrabbasvensklivsmedelsproduktionhårdareän importerad mat.

Ersättningför försämringeller förlust och returnering av varor (7§2 och
8§1)
Somtidigare berörts under avsnittet om trappstegsmodellenfinns det två bestämmelseri
den föreslagnalagstiftningensom kan beröra sammasituation.
Det rör bestämmelsenom att köpareninte får krävaersättningför försämradevaror i
köparensägo (7§2)samt bestämmelsensom uttrycker att det är möjligt för parternaatt
avtalaom att köparenskakunnareturnera varor utan betalning(8§1).
För säljarensdel finns det ingaincitament att avtalaenligt 8§1 så längeden kan hävdaatt
varor försämratsenligt 7§2. Redandet förhållandetställer särskiltsmåköparei trångmål
och kan missbrukasav säljare.Detta oklaraförhållandetalar för att lagstiftareni
utgångslägetmåsteförtydliga vari skillnadenbestår.Det bör inte skegenompraxissom
utredningenföreslår.
Lägetblir särskiltskarpt när det handlarom stora leverantörersom vill lanseranya varor
och med lagstiftningenkan tvinga köparnaatt köpa och stå hela risken.
SvDHanserdärför att 7§2 skautformas på så vis att det framgåratt lageninte gäller
produktlanseringar.

Kommersiellarepressalier(6§5)
Enligtutredningensförslagskahot om eller vidtagnakommersiellarepressaliervara
förbjudna när leverantörenutövar sinaavtalsenligaeller juridiskarättigheter. Utredningen
framhålleratt bestämmelseninte syftar till att förbjuda förhandlingar.
Det är av avgörandebetydelseatt bestämmelsernatolkassom att en kommersiell
repressalieendastinträffar när en köparevidtar en åtgärdgentemot säljarenefter att
denne utövat sinarättigheter inom gällandeavtal.
Ett förhandlingsbudfrån köparenssidaom hur nästkommandeavtal skautformasnär det
nuvarandeupphör skatill exempelinte ansesvara en kommersiellrepressalie.

13

Avtal mellan större aktörer inom livsmedelskedjankan vara mycketomfattande och
innehållahundratalsolika produkter som skiljer sig åt vad gällermarginal,omsättningoch
andra avseenden.
Det centralaär i det fallet att det är leverantörensom först valt att ändrapriset på en vara
vilket liggerutanför dennesavtalsenligarättigheter vilket gör att en ny förhandling
behöverske.
DennabestämmelsebefararSvDHkommer att vara den som kommer att föranledamest
ökadekostnaderinom livsmedelskedjan.Avtal kommer att bli kortare och kravet på
juridisk precisionoch kunskapkommer att öka och därmedde juridiskakostnadernavilket
kommer att påverkahela livsmedelskedjans
kostnadsnivå.I synnerhethandelnskostnader.
SvDHönskaratt lagstiftarenutformar dessaregler så tydligt som möjligt för att undanröja
så mycketjuridiskakostnadersom möjligt och att reglernaär flexiblaså att förhandlingar
kan skei livsmedelskedjan.Hårdaförhandlingarmellanlivsmedelskedjans
aktörer är
ytterst det som skapargod konkurrensoch ett mervärdeför konsumenterna.

Sanktionoch tillsynsmyndighet
Utredningenföreslåratt sanktionsavgiftenskagrundaspå strikt ansvarmen inte utdömas
i ringa fall. Sanktionsavgiftenskavidare kopplastill den ”otillbörliga handelsmetodensart,
varaktighet,upprepningoch omfattning”.
Dagligvaruhandeln
kan varaden branschi Sverigesom har minst marginalersamtidigtsom
omsättningenär mycket hög. Detta beror på att hela livsmedelskedjanlyckatsskapaen
god konkurrensvilket ytterst kommer konsumenternatill godo genomprisvärdalivsmedel.
Ensanktionsavgiftsom utgår ifrån ett dagligvaruföretagsomsättningfår helt drakoniska
konsekvenser.Det är därför helt centralt att praxisutvecklassom SvDHnu tolkar
förslagetsintention –att det är överträdelsensomfattning och art som avgör
sanktionsavgiftenoch att en procent av omsättningenendastär ett tak. Samtidigt
uttrycker utredningenatt kopplingentill årsomsättningsyftar till att nå en ”tillräckligt
avskräckande”effekt.
Handelnsutredningsinstitut(HUI)har på SvDH:suppdragberäknatden genomsnittliga
rörelsemarginalenför dagligvaruföretagoch kommit fram till att den är 2,3 procent. Det
skaunderstrykasatt det är ett genomsnitt.Pålandsbygd/glesbygd
är rörelsemarginalen
mindre.
Dennamarginalär helt nödvändigför att branschenskakunnaupprätthålla en
investeringstakti det butiksnätsom utgör en serviceför befolkningen.Ett mindre
finmaskigtbutiksnät innebäratt konkurrensenhotas.
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I ljuset av dennalågamarginalär en procent en myckethög sanktionsavgift.SvDHskulle
därför, givet dagligvaruhandelns
myckethögaomsättning,vilja föreslåen lägretaknivåpå
0,5 procent av omsättningen.

Andrabranscherhar avsevärthögre nettomarginalsom framgårav diagramnedan.
Framföralltföretag med få anställdai dagligvaruhandelnhar lägremarginalän andra
branscheroch det vore därför rimligt att ha en lägre högstasanktionsavgiftän den som
föreslagits.
Nettomarginal(%)2018(SNI-kod2007SCB)
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Val av tillsynsmyndighetoch myndighetsbörda
SvDHtillstyrker förslagetatt utse Konkurrensverketsom ansvarigtillsynsmyndighetför
den föreslagnalagstiftningen.
Tillsynsmyndighetens
uppdragblir i allt väsentligtatt granskaavtal och affärsmetoder.
SvDHanseratt Konkurrensverketär den myndighetsom har högstkompetensvad gäller
att förstå marknadsförhållanden.
Myndighetenär idagansvarigför att ingripamot privata
och offentliga aktörer som missbrukarsin dominerandeställningpå marknaden.Detta
uppdragär snarlikt det uppdragsom tillsynsmyndighetenför den föreslagnalagstiftningen
kommer att ha.
SvDHuppfattar att i de medlemsländerdär tillsynsmyndighetär utpekadär motsvarande
Konkurrensverketvanligastförekommande.
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I utredningenframförs att trappmodelleninte bör införas i enlighet med direktivet med
anledningav att det skulleskapaen stor administrativbörda för företag och myndigheter.
SvDHhar i tidigare avsnitt påpekatatt dagligvaruhandelnär den enda företagskategori
som drabbasav dennaadministrationmen önskarhellre behållatrappstegsmodellen
ändå.
Vadgäller ökad administrationför tillsynsmyndighetenanserSvDHatt det är ett svagt
argumenti sammanhanget.SvDHanseratt om lagstiftningenträffar alla avtal för alla
aktörer gesen orimligt stor makt till stora leverantörersom blir skadligför framförallt små
dagligvarubutiker.Att ställa det mot minskadadministrativbörda för en myndighetär
märkligt. Det torde inte heller vara en särskiltbetungandeprocessför myndighetenatt vid
tillsyn kontrollera de inblandadeaktörernasomsättning.
SlutligenanserSvDHatt Konkurrensverkethar ett neutralt förhållandetill olika näringari
livsmedelskedjanvilket ökar förtroendet för att lagstiftningentillämpaspå ett rättssäkert
vis.

KarinBrynell
vd SvenskDagligvaruhandel
DanielLiljeberg
NäringspolitisktansvarigSvenskDagligvaruhandel
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