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Notat 

 

Til L&Fs medlemmer 

Fra Esben Tranholm Nielsen 

Dato 4. januar 2019 

Direktiv mod urimelige handelspraksisser 

Kort om de politiske forhandlinger 

Det er lykkedes Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet den 21. december at 

afslutte deres forhandlinger om et direktiv mod urimelige handelspraksisser i 

fødevarekæden. 

 

I den politiske trilogforhandling mellem parterne har det centrale punkt været om 

direktivet skal omfatte alle leverandører i fødevarekæden eller begrænses til små- og 

mellemstore virksomheder. I kommissionens oprindelige udspil var direktivets 

anvendelsesområde begrænset til SMV’er op til en omsætning på 50 mio. EUR.  

 

L&F har i forhandlingerne arbejdet for at beskytte andelsselskabets virkemåde mellem 

selskab og ejerne.  Det giver ikke mening at regulere en virksomhedsform, hvor 

leverandørerne i fællesskab ejer virksomheden og i øvrigt har demokratisk kontrol over 

virksomheden.  

 

Det vurderes, at aftalen tager højde for andelsselskabernes virkemåde, dvs. specifikt for 

andelsvedtægtsforholdet mellem andelsselskaber og dets ejere. 

 

Indhold i direktivet 

Direktivets anvendelsesområde omfatter handel med fødevarer i anneks 1 i EU’s 

landbrugspolitik (1308/2013), samt produkter udenfor anneks 1, der anvendes til 

fødevarer. Der henvises også til hjælpeydelser i forbindelse med salg af landbrugs- og 

fødevareprodukter - dog uden at dette er nærmere defineret.  

 

Direktivet forbyder konkret 16 urimelige handelspraksisser, der kan forekomme i 

forbindelse med handel af fødevarer. Medlemslandene skal sikre at følgende urimelige 

handelspraksisser ikke finder sted: 

  

• En køber – som køber fordærvelige varer – anvender en betalingsfrist, som overstiger 

30 kalenderdage – enten efter modtagelse af faktura eller varerne. Efterbetalinger i 

andelsselskaber er fritaget for betalingsfrist.  

• En køber – som køber ikke-fordærvelige varer – anvender en betalingsfrist, som 

overstiger 60 kalenderdage – enten efter modtagelse af faktura eller varerne. 

Efterbetalinger i andelsselskaber er fritaget for betalingsfrist.  

• En køber, som annullerer en ordre for fordærvelige produkter med meget kort frist. En 

opsigelse på mindre end 30 dage betragtes som kort frist.  
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• En køber, som unilateralt ændrer kontraktforhold i forhold til frekvens, metode, sted, 

timing, volumen, kvalitet og betalingsbetingelser.  Ifølge MFVM er der kun tale om 

pludselige ændringer, dvs. såfremt en køber eller et selskab i god tid melder ud om 

nye betingelser, så er der ikke udfordringer.  

• En køber, som kræver betaling fra en leverandør for ydelser, som ikke er relateret til 

leverandørens salg af fødevarer.  

• En leverandør, der tvinges til at betale for spild på købers område, som ikke er 

leverandørens skyld. 

• En køber, som nægter at bekræfte aftalen med en leverandør skriftligt. Leverandør-

relationen mellem ejer og andelsselskab er fritaget for kontraktkrav, såfremt 

andelsvedtægten har lignende indhold (se yderligere nederst).  

• En køber, der misbruger fortrolige oplysninger fra leverandøren. 

• En køber, der truer med gengældelse eller trussel om gengældelse mod en 

leverandør, der anvender sine kontraktrettigheder, klager over urimelige 

handelspraksisiser mv. 

• En køber, som kræver kompensation fra en leverandør for 

undersøgelsesomkostninger i forbindelse med kundeklager, selvom det ikke skyldes 

svigt eller fejl fra leverandørens side. 

 

Medlemslandene skal sikre, at følgende urimelige handelspraksisser forhindres, hvis det 

ikke er udførligt beskrevet i aftalen mellem parterne. 

  

• En køber, der leverer usolgte varer tilbage. 

• En leverandør, der skal betale for at gøre produkter tilgængelige på markedet – dvs. 

oplagring, hyldeplads mv.  

• En leverandør, der skal betale alle eller dele af købers omkostninger til rabatter ved 

promotion af fødevarer.   

• En køber, der kræver, at leverandøren skal betale for reklameomkostninger. 

• En køber, der kræver, at leverandøren skal betale for marketingsomkostninger. 

• En køber, der kræver betaling for indretning af lokaler til salg af fødevarer.  

 

Kontraktkrav 

I aftalen om urimelige handelspraksisser er det jf. øverst indskrevet, at en leverandør kan 

anmode og har krav på at få bekræftet aftalen skriftligt, hvis denne nægtes det af en 

køber. Der er ikke tale om, at alle leveringsforhold i fødevarekæden skal reguleres 

gennem eks. en obligatorisk kontrakt, men kun tale om de tilfælde, hvor en leverandør 

beder om en skriftlig bekræftelse af leveringsforholdene.  

 

Leverandørrelationen mellem ejer og andelsselskab er fritaget for kontraktkrav, såfremt 

andelsvedtægten har lignende indhold som kontraktkravene. 

 

Kontraktkravene er følgende: 

 

• Pris for levering, som kan være: 

- statisk i kontrakten og/eller udelukkende varierende i forhold til faktorer i kontrakten, 

dvs. markedssituationen, leveret mængde, kvalitet mv. 

• Mængde, som kan/skal leveres/tidspunkt for levering.  

• Kontraktvarighed, som kan være uden tidsbegrænsning, men med opsigelsesvarsler. 

• Detaljer omkring betalingsperiode og procedure. 

• Detaljer vedrørende afhentning. 
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• Force majeure regler. 

 

Andelsvedtægterne vurderes at have bestemmelser, der lever op til kravene og regulerer 

pris, mængde, varighed, betaling, afhentning og force majure. Der tages i 

kontraktkravene øverst også højde for, at pris og mængde – som det gør sig gældende i 

andelsselskaber - kan fluktuere ift. markedssituationen. Andelsselskabet kan også fortsat 

tage imod den produktion andelshaveren leverer – hvad enten det er al produktion eller 

med mulighed for splitleverance jf. andelsvedtægten.  

 

Kontraktkravene er en afskrift af eksisterende paragrafer i EU’s landbrugspolitik, hvor der 

tages forbehold for andelsselskaberne, bl.a. mælkepakken. 

 

Direktivets anvendelsesområde 

De beskyttede leverandører vil være mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder, mellemstore virksomheder mv., der har en årlig omsætning på mindre end 

350 mio. EUR. For at udvide denne beskyttelse dækker direktivet købere, der er etableret 

både i EU og i tredjelande. 

 

Ift. direktivets anvendelsesområde, så kan et andelsselskab – såfremt det har en årlig 

omsætning på mindre end 350 mio. EUR – naturligvis klage over en købers adfærd, eks. i 

detailleddet.  

 

Direktivet skal beskytte: 

 

• Alle leverandører (årlig omsætning under 2 mio. EUR) mod en køber med en 

omsætning over 2 mio. EUR. 

• Alle leverandører (årlig omsætning over 2 mio. EUR og under 10 mio. EUR) mod en 

køber med en omsætning over 10 mio. EUR. 

• Alle leverandører (årlig omsætning over 10 mio. EUR og under 50 mio. EUR) mod en 

køber med en omsætning over 50 mio. EUR. 

• Alle leverandører (med en årlig omsætning over 50. mio. EUR og under 150 mio. 

EUR) mod en køber med en omsætning over 150 mio. EUR. 

• Alle leverandører (med en årlig omsætning over 150. mio. EUR og under 350 mio. 

EUR) mod en køber med en omsætning over 350 mio. EUR. 

 

Efterlevelses af direktivet     

Medlemslandene skal oprette en offentlig myndighed til at sikre efterlevelse. Forståelsen 

bag aftalen er, at det godt kan være de eksisterende nationale konkurrencemyndigheder. 

De danske myndigheder vil med høj sandsynlighed lade de nationale konkurrence-

myndigheder administrere reglerne og ikke oprette en separat ”adjudicator” - som kendes 

fra UK – til at mægle, sanktionere mv.   

 

Der vil være mulighed for, at de aktører – der er omfattet af direktivets 

anvendelsesområde kan indsende anonyme klager. Den offentlige myndighed – som kan 

være de nationale konkurrencemyndigheder – kan iværksætte egne undersøgelser, 

kræver oplysninger af de involverede parter, offentliggøre sine beslutninger og kan give 

bøder. Bøderne skal være ”effektive, proportionale og afskrækkende”.  

 

30 dage efter modtagelsen af en klage skal myndighederne informere klageren om, 

hvorvidt man vil gå videre eller ikke gå videre med klagen.  
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Leverandøren vil kunne vælge, om der skal indgives klage i deres egen medlemsstat eller 

i den medlemsstat, hvor leverandøren har været involveret i en forbudt handelspraksis. 

Medlemsstaterne må selv vælge om de ønsker at anvende yderligere alternative 

tvistbilæggelsesmuligheder som eks. mægling. Nationalstaterne kan – såfremt de ønsker 

det – indføre strengere UTP-regler mod urimelige handelspraksisser, end direktivet 

forskriver. Omsætningskravene for direktivets anvendelsesområde kan ikke ændres.  

 

Nationalstaterne skal årligt offentliggøre en rapport om deres aktiviteter for at efterleve 

direktivet, antallet af klager, åbnede og afsluttede undersøgelser, afgørelser mv. 

 

Europæisk netværk 

Der skal oprettes et europæisk netværk med én repræsentant fra hver af de nationale 

myndigheder og alle relevante interessenter for at sikre dialog og koordination af best 

practices, fælles tilgange mv. Kommissionen skal etablere og vedligeholde en webside 

med relevant information til de nationale myndigheder, organisere fælles 

uddannelsesprogrammer, organisere møderne i netværket mv.  

 

Evaluering af direktivet  

Efter 4 år skal Kommissionen præsentere en evaluering af direktivet, som – hvis det 

findes nødvendigt – kan blive fulgt op med yderligere lovgivningsmæssige tiltag. 

 

Implementering af direktivet i nationalstaterne 

Medlemsstaterne vil have 24 måneder efter direktivets ikrafttræden til at indføre det i 

national ret. 

 

Næste skridt 

Den politiske aftale vil i det nye år blive forelagt til godkendelse i SCA, EP-Parlamentet og 

endelig af Rådet. 

 
 

 


