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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 

forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anser det for vigtigt at sikre, at EU’s konkurrenceregler tager hensyn til de særlige 

forhold, der gør sig gældende for landbruget, og tjener velfærden for producenter såvel 

som forbrugere, der spiller en vigtig rolle i forsyningskæden; mener, at EU's 

konkurrenceregler skal skabe betingelserne for et mere effektivt marked, der gør det 

muligt for forbrugerne at nyde godt af en bred vifte af kvalitetsprodukter til 

konkurrencedygtige priser, samtidig med at det sikres, at primære producenter har et 

incitament til at investere og innovere uden at blive tvunget ud af markedet af illoyal 

handelspraksis 

2. opfordrer Kommissionen til at anvende EU’s konkurrenceregler strengt i tilfælde, hvor 

illoyal handelspraksis kan straffes; er imidlertid af den opfattelse, at de eksisterende 

lovbestemmelser og regler er uanvendelige i de fleste sager, der involverer illoyal 

handelspraksis; mener desuden, at kartel- og monopollovgivning alene er utilstrækkelig til 

at løse problemerne med illoyal handelspraksis, eftersom de tekniske krav om en 

"dominerende stilling" sjældent er opfyldt, selv om detailhandlerne i praksis kan indtage 

en dominerende stilling i en bestemt markedssituation; 

3. bemærker, at illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden optræder i forskellige 

former, herunder:  

– ensidige ændringer eller ændringer med tilbagevirkende kraft af kontraktvilkår  

– faste satser, som virksomheder pålægger leverandører for at blive opført på en 

leverandørliste ("pay to stay")  

– betalinger i op til 120 dage for sent, langt over fristen på 60 dage ("pay you later")  

– vilkårlige rabatter, som store virksomheder giver sig selv for at betale tidligere eller til 

tiden  

– rabatter med tilbagevirkende kraft på udeståender, der skyldes til en leverandør  

– detailhandlere, der tvinger leverandører til at bruge bestemte 

tredjepartsemballageproducenter, som betaler supermarkederne provision for de 

opgaver, de modtager; 

4. anerkender, at illoyal handelspraksis primært skyldes indkomst- og magtubalancer i 

fødevareforsyningskæden, og at fænomenet skal tackles hurtigst muligt for at forbedre 

situationen for landbrugerne i fødevaresektoren; bemærker, at store detailhandleres salg til 

priser under produktionsomkostningerne og alvorlige misbrug af basale 

landbrugsfødevarer, såsom mejeriprodukter, frugt og grøntsager som "slagtilbud" truer 

den langsigtede bæredygtighed af den europæiske produktion af sådanne produkter; 

erkender, at der er en særlig høj markedskoncentration inden for handelen med fødevarer i 

en række medlemsstater; glæder sig over bestræbelser som f.eks. Tierwohl-initiativet i 

Tyskland, der tager sigte på at hjælpe landbrugerne med at konkurrere på grundlag af 

deres produkters kvaliteter; 

5. understreger, at illoyal handelspraksis har alvorlige negative konsekvenser for 
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landbrugerne, som f.eks. lavere fortjeneste, højere omkostninger end forventet, 

fødevareoverproduktion og spild samt finansielle planlægningsvanskeligheder; 

understreger, at disse fremgangsmåder også har skadelige virkninger på det indre markeds 

funktion og kan hæmme investeringer og føre til mindre produktinnovation og lavere 

produktkvalitet og -variation; understreger, at sådanne negative konsekvenser i sidste ende 

reducerer forbrugernes valgmuligheder; 

6. bemærker, at Europa-Parlamentet siden 2009 har vedtaget fem beslutninger om problemer 

i detailkæden i EU, herunder tre, der specifikt omhandler ubalancer og misbrug inden for 

fødevareforsyningskæden; bemærker endvidere, at Kommissionen i samme periode har 

udarbejdet tre meddelelser og en grønbog og har bestilt to endelige rapporter om lignende 

emner; erklærer derfor, at endnu flere analyser om fødevareforsyningskædens aktuelle 

stade kun vil forsinke det presserende behov for en indsats for at hjælpe landbrugerne med 

at bekæmpe illoyal handelspraksis; 

7. mener, at det vil være nyttigt med en fælles forståelse af illoyal handelspraksis, og 

henstiller derfor indtrængende til Kommissionen om at udarbejde en åben liste over illoyal 

handelspraksis, der er forbudt på EU-plan; understreger imidlertid fraværet af EU-regler 

til bekæmpelse af illoyal praksis mellem aktører i fødevarekæden; 

8. opfordrer indtrængende alle aktører i fødevareforsyningskæden til at overveje 

standardkontrakter og også en ny generation af aftaler, hvor risici og fordele deles; 

9. bemærker, at produkter med private, egne mærker kan skabe øget værdi, udvalg og "fair 

trade"-produkter til forbrugerne, men at de kan give detailhandlende en urimelig og 

konkurrencebegrænsende position, hvor de bliver både kunde og konkurrent; insisterer på, 

at spørgsmålet om private, egne mærker kræver særlig opmærksomhed fra 

Kommissionens og konkurrencemyndighedernes side, og fremhæver behovet for at gøre 

noget ved de potentielle langsigtede konsekvenser for fødevareforsyningskæden og 

landbrugernes stilling i denne; 

10. anerkender, at reformen af den fælles landbrugspolitik og den nye fælles markedsordning 

har indført en række foranstaltninger med henblik på at bekæmpe forskellen i 

forhandlingsstyrke mellem landmænd, detailhandelen, engroshandelen og SMV’er i 

fødevareforsyningskæden, navnlig ved at støtte oprettelsen og udbredelsen af 

producentorganisationer; understreger betydningen af dette samarbejde på udbudssiden; 

11. bemærker, at forordning (EU) nr. 1308/2013 om oprettelse af producentorganisationer, 

understøttes af finansielle incitamenter under anden søjle af den fælles landbrugspolitik; 

påpeger, at den retlige ramme udvider anvendelsesområdet for kollektive 

overenskomstforhandlinger (i visse sektorer) og leveringskontrakter (i alle sektorer) til 

producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og 

brancheorganisationer, og også indfører midlertidige undtagelser fra visse 

konkurrenceregler i perioder med alvorlig ubalance på markedet, under overholdelse af 

visse sikkerhedsforanstaltninger; 

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til kraftigt at fremme denne tilgang med henblik 

på at styrke de primære producenters forhandlingsposition og tilskynde producenterne til 

at tilslutte sig producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer; 

understreger især sårbarheden i de små landbrug og familielandbrug, som har potentiale til 
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at skabe og støtte beskæftigelsen i isolerede, fjerntliggende regioner og bjergregioner; 

13. er af den opfattelse, at styrkelse og oprettelse af producentorganisationer skal gå hånd i 

hånd med en styrkelse af landbrugernes forhandlingsposition i fødevarekæden, især ved at 

give dem ret til at få deres kontrakter forhandlet kollektivt; 

14. opfordrer til øget gennemsigtighed og flere oplysninger i forsyningskæden og styrkelse af 

organer og markedsoplysningsværktøjer, som f.eks. det europæiske instrument til 

overvågning af fødevarepriser og mælkemarkedsobservatoriet, med henblik på at forsyne 

landbrugere og producentorganisationer med nøjagtige og rettidige markedsoplysninger; 

15. er af den opfattelse, at priserne i hele fødevareforsyningskæden bør afspejle merværdien 

ved primærproducenter bedre; opfordrer derfor til, at detailprisdannelsesprocessen er så 

gennemsigtig som muligt; 

16. påpeger, at landbrugerne i en række medlemslande har sikret sig en stærk position i 

fødevareforsyningskæden gennem etablering af andelsselskaber, der sikrer, at 

værditilvæksten i forarbejdningsleddet kanaliseres tilbage til landbrugerne, og anser det 

for afgørende, at disse selskaber ikke bebyrdes med ekstraomkostninger som følge af 

obligatoriske og omkostningstunge bureaukratiske regler; 

17. opfordrer indtrængende producenter og forarbejdningsvirksomheder til at arbejde sammen 

om at investere i innovation og øge merværdien af deres produkter; 

18. er overbevist om, at forbrugerbevidsthed om landbrugsprodukter er afgørende for at løse 

de problemer, der skyldes ubalancer i fødevareforsyningskæden, herunder illoyal 

handelspraksis; opfordrer alle aktører, der er involveret i styring af 

fødevareforsyningskæden, til at øge gennemsigtigheden i den overordnede 

fødevareforsyningskæde og øge forbrugeroplysningen ved hjælp af mere hensigtsmæssige 

produktmærknings- og certificeringsordninger, så forbrugerne bliver i stand til at træffe 

fuldt informerede valg om de udbudte produkter og handle derefter; 

19. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med medlemsstaterne at fremme initiativer, 

hvor forbrugerne kan blive advaret om risikoen for prisdumping for primærproducenter, 

og støtter udtrykkeligt oplysningskampagner med henblik herpå i skoler og 

uddannelsesinstitutioner; 

20. anerkender, at rent frivillige initiativer er meget vigtige og bidrager til at identificere 

spørgsmål, der giver anledning til bekymring, men at de ikke er egnede til at fjerne 

"frygtfaktoren" fra forsyningskæden, da de har store ulemper, såsom de overordnede 

muligheder for ikke-deltagelse, interessekonflikter, tvistbilæggelsesordninger, der ikke 

afspejler leverandørernes "frygtfaktor", manglen på reelle sanktioner for manglende 

overholdelse og ringe eller manglende deltagelse fra de kompetente myndigheders side; 

21. minder Kommissionen om, at Parlamentet i december 2013 vedtog en initativbetænkning, 

hvori det opfordrede Kommissionen til at undersøge muligheden for uvildig håndhævelse 

med henblik på at imødegå "frygtfaktoren" blandt de primære producenter; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at overveje dette i dens egen rapport; 

22. er af den opfattelse, at faglige organisationer kan fungere som en platform for primære 
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producenter, der giver dem mulighed for at indgive klager til en kompetent myndighed om 

påstået illoyal handelspraksis uden frygt; 

23. opfordrer til procedurer inden for retshåndhævende myndigheder, der giver de primære 

producenter mulighed for at klage fortroligt og samtidig giver retshåndhævende organer 

mulighed for at foretage undersøgelser på eget initiativ; insisterer på, at sådanne organer 

bør være i stand til at pålægge passende sanktioner for overtrædelser af regler om illoyal 

handelspraksis; 

24. sætter spørgsmålstegn ved Kommissionens urokkelige støtte til forsyningskædeinitiativet i 

betragtning af dets begrænsninger; gentager, at landbrugere har modvilje mod at deltage 

på grund af manglende tillid, restriktioner vedrørende anonyme klager, manglende 

lovbestemte beføjelser, en manglende evne til at anvende meningsfulde sanktioner, 

manglen på passende mekanismer til at bekæmpe veldokumenteret illoyal handelspraksis 

og bekymringer over ubalancer i arten af håndhævelsesmekanismer, som ikke er blevet 

taget behørigt i betragtning; beklager Kommissionens modvilje mod at forhandle om 

spørgsmålene om anonymitet og sanktioner; 

25. opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af forsyningskædeinitiativet under 

hensyntagen til de betænkeligheder, som landbruget har givet udtryk for; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at undgå at vurdere det frivillige initiativ udelukkende på 

grundlag af antallet af registrerede deltagere; 

26. opfordrer de relevante aktører til at lette indlemmelsen af landbrugsorganisationer 

(herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer) 

under de nationale håndhævelsesorganer, der regulerer fødevareforsyningskæden, primært 

ved at sikre anonymitet ved klager og en effektiv sanktionsordning; 

27. minder om Kommissionens erkendelse af, at "forum shopping" udgør en trussel mod et 

velfungerende indre marked og skader de primære producenters interesser; mener, at en 

fælles fortolkning af reglerne for god praksis, der blev vedtaget i 2011, er en afgørende 

forudsætning for at overvinde dette problem i forening med en ensartet anvendelse af 

disse bestemmelser og et større samarbejde mellem medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder; 

28. bemærker, at en række medlemsstater har indført frivillige kodekser og 

lovgivningsmæssige foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre 

fødevareforsyningskædens effektivitet; bemærker eksistensen af den britiske 

supermarkedsombudsmand (Groceries Code Adjudicator) i Det Forenede Kongerige, 

situationen i Portugal, Frankrigs ombudsmand for fødevareforsyningskæden, den spanske 

lovgivning og det nuværende initiativ, der involverer høring mellem parterne i Belgien; 

understreger vigtigheden af samarbejde mellem nationale myndigheder og udveksling af 

bedste praksis på EU-plan; opfordrer medlemsstaterne til at håndhæve de foranstaltninger, 

der træffes i deres nationale lovgivning; 

29. har den holdning, at uafhængige nationale tilsynsmyndigheder for fødevaresektoren kan 

være en effektiv foranstaltning til bekæmpelse af illoyal handelspraksis, da de skaber 

større gennemsigtighed gennem værdikæden og muliggør gennemførelsen af forudgående 

kontrol med henblik på at beskytte mod misbrug af dominerende markedsposition; 

opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til også at overveje muligheden for at oprette 
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en europæisk tilsynsmyndighed, der kunne have en koordinerende rolle; 

30. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere disse nationale bestræbelser som 

mulige modeller til tilpasning og samtidig tage hensyn til de sektorspecifikke problemer 

og de nationale markedsforhold og særlige forhold; 

31. mener, at det er nødvendigt med rammelovgivning på EU-plan for at bekæmpe illoyal 

handelspraksis og sikre, at de europæiske landbrugere og forbrugere har mulighed for at 

nyde godt af rimelige salgs- og købsbetingelser; 

32. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til en EU-

rammelovgivning i god tid med henblik på at sikre lige vilkår i det indre marked; 

33. mener, at en sådan lovgivning, som vil give primærproducenterne den nødvendige 

retssikkerhed til at imødekomme deres bekymringer, sammen med foranstaltninger, der 

øger landbrugernes forhandlingsposition, er nødvendig for at supplere 

forsyningskædeinitiativet og beskytte de berørte parter, der allerede er fuldt optaget af 

arbejdet med det, samtidig med at det sikres, at illoyal handelspraksis udryddes i 

fødevareforsyningskæden; 

34. opfordrer til rammelovgivning til at beskytte alle fødevareleverandører, uanset hvor de 

befinder sig, også i tredjelande; 

35. påpeger, at denne EU-rammelovgivning ikke må sænke beskyttelsesniveauet i lande, der 

allerede har vedtaget national lovgivning til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i 

business-to-business aktiviteter;  
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