
Indhold i direktivet 

Direktivets anvendelsesområde omfatter handel med fødevarer i bilag 1 i EU’s landbrugspolitik (1308/2013), 

samt produkter uden for anneks 1, der anvendes til fødevarer. Der nævnes også, at visse tjenesteydelser i 

tilknytning til salg af landbrugs- og fødevarer bør være omfattet af direktivet – dog uden at det 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. 

Efterbetalinger i andelsselskaber er fritaget for betalingsfrist.  

• En køber – som køber ikke-fordærvelige varer – anvender en betalingsfrist, som overstiger 60 

kalenderdage. 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.  

• En køber, som ensidigt ændrer kontraktforhold i forhold til frekvens, metode, sted, timing, volumen, 

kvalitet og betalingsbetingelser, priser mv. 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 forringelse eller tab hos en køber, som ikke er leverandørens 

skyld. 

• En køber, som nægter at bekræfte en leveringsaftale med en leverandør skriftligt. Leverandørrelationen 

mellem ejer og andelsselskab er fritaget for kontraktkrav, såfremt at andelsvedtægten har tilsvarende 

virkning som vilkårene i leveringsaftalen. 

• 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. 
 


