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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører
(2013/2093(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. januar 2013 "Udvikling af en europæisk 
handlingsplan for detailhandelen" (COM(2013)0036),

– der henviser til Kommissionens grønbog om ”Illoyal handelspraksis i forsyningskæden for 
fødevarer og non-food i business-to-business aktiviteter i Europa” (COM(2013)0037),

– der henviser til Kommissionens rapport af 5. juli 2010 ”Overvågning af handels- og 
distributionsmarkedet - Mod et mere effektivt og fair indre marked for handel og 
distribution frem til 2020" (COM(2010) 0355), 

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 med titlen "En europæisk 
forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny forbrugerpolitisk strategi2,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af maj 2012 med 
titlen: ”Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market: 
Monitoring the integration of the retail single market and consumer conditions in the 
Member States” (SEC(2012)0165), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. november 2012 med titlen "Beskyttelse 
af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv 
regelhåndhævelse - Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende 
reklame (COM(2012)0702),

– der henviser til sin beslutning af [...] oktober 2013 om beskyttelse af erhvervsdrivende 
mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv regelhåndhævelse - Revision af 
direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame3,

– der henviser til forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende 
fødevareforsyningskæde i Europa og til ekspertgruppen om aftalepraksis mellem 
virksomheder,

– der henviser til Kommissionens høringsdokument af 4. juli 2012 med titlen: ‘Consultation 
of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the 

                                               
1 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 9.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0239.
3 Vedtagne tekster, ….
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prevention and deterrence of undeclared work’ (C(2013)4145),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009 med titlen "En bedre 
fungerende fødevareforsyningskæde i Europa" (COM(2009)0591), 

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om rimelige indkomster for 
landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 "En sammenhængende 
ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" 
(COM(2011)0942),

– der henviser til sine beslutninger af 11. december 20122 og 4. juli 20133 om fuldførelse af 
det digitale indre marked,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 10. juli 2013 
om Kommissionens meddelelse ”Udvikling af en europæisk handlingsplan for 
detailhandelen”4,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 11. juli 
2013, om Kommissionens grønbog ”Illoyal handelspraksis i forsyningskæden for 
fødevarer og non-food i business-to-business aktiviteter i Europa”5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler7 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame9,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16.februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner10,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 

                                               
1 EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 22.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0327.
4 EUT C … af …, s. ../Endnu ikke offentliggjort i EUT.
5 EUT C … af …, s. ../Endnu ikke offentliggjort i EUT.
6 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
7 EUT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
8 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
9 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
10 EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.
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om betalingstjenester i det indre marked1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

A. henviser til, at betydningen af detailmarkedet næppe kan overvurderes, da det 
repræsenterer 11 % af BNP i EU og tegner sig for over 15 % af alle job i Europa, herunder 
både faglært og ufaglært arbejdskraft, samt bidrager til den sociale struktur i samfundet;

B. der henviser til, at butikker i et samfund, der i stigende grad er præget af virtuelle 
kontakter via internettet, stadig er stedet, hvor mennesker mødes, og især hovedgader og 
bycentre kan skabe rammen om fælles oplevelser og være et midtpunkt for den lokale 
identitet, stolthed over lokalsamfundet og en fælles arv og fælles værdier;

C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen hårdt, og at 
det især påvirker mindre, uafhængige butikker;

D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ 
indflydelse på især landmænd og små producenter;

1. glæder sig over udarbejdelsen af Kommissionens europæiske handlingsplan for 
detailhandel;

2. fastslår, at der i handlingsplanen i højere grad skulle have været taget hensyn til 
konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise på detailhandel og i særdeleshed på 
mindre, uafhængige butikker;

3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens 
konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret 
repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og 
sociale interesser;

4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, 
der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom 
momsstigninger eller forøgede butiksafgifter;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst 
mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det 
digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for 
detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked;

6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes 
adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og 
tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig 
database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en 
mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt 

                                               
1 EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.
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at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og 
samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning;

7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter 
på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om 
”adoption af en butik”, hvor større detailhandlere fungerer som ”mentorer” for mindre 
butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder 
kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig 
med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale 
myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et 
gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energi-priser og huslejer 
gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små 
virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de 
forskellige butikker i området;

8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at 
udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom 
mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at 
huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og 
opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en 
undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger;

9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og 
varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og 
opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af 
butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive 
attraktive;

10. understreger den vigtige rolle, som partnerskaber mellem det offentlige og private har for 
at sikre rene, sikre og tilgængelige indkøbsområder i byen og bycentre, bl.a. ved at 
formindske de negative konsekvenser af ledige bygninger i indkøbsområder ved f.eks. at 
gøre disse steder tilgængelige for nystartede virksomheder til en husleje, der er lavere end 
normalt;

11. bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye 
udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler og 
udtrykker i den forbindelse og i lyset af detailhandels sociale rolle sin bekymring over, at 
e-handel kan overtage brancher inden for detailhandel, såsom som det i øjeblikket ser ud 
til at være tilfældet i den audiovisuelle branche og i bogbranchen; og tilskynder 
detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide købsoplevelsen i den 
fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at 
sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den 
fysiske butik;

12. påpeger detailsektorens ansvar for bæredygtighed; glæder sig over, at de detailhandlende 
og leverandørerne er gået i spidsen for at udvise en miljøbevidst holdning, især hvad angår 
affald, energiforbrug, transport og nedbringelse af CO2-udledninger; anser yderligere 
tiltag på dette område for nødvendige;
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13. erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og 
arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket indebærer 
store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det 
indre marked;

14. udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til 
franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder 
Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som 
franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, 
står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at 
undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet 
mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende 
fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på 
under 30 %, op til fornyet overvejelse;

15. støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i 
Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at 
Parlamentet hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i 
forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i 
forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og 
erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent 
forum med fokus på detailhandel som helhed;

16. glæder sig over principperne for god praksis, listen over eksempler på urimelig og fair 
praksis i vertikale handelsrelationer i fødevareforsyningskæden og rammerne for 
gennemførelsen og håndhævelsen af disse principper; understreger, at det er vigtigt, hvis 
disse skal have en praktisk effekt, at alle aktører i fødevareforsyningskæden deltager, 
herunder landbrugsorganisationer samt fremstillingsindustrien og engrosdistribution; 
anmoder Kommissionen om at vurdere virkningerne af det frivillige initiativ senest to år 
efter dets ikrafttrædelse og om nødvendigt at foreslå yderligere tiltag nødvendigt;

17. mener, at det ofte er vanskeligt for svage parter på markedet at klage over illoyal praksis 
og fremhæver den vigtige rolle, som erhvervssammenslutninger har, da de bør være i
stand til at fremsætte sådanne klager på disse parters vegne under overholdelse af 
fortroligheden til en ombudsmand eller mægler, der bør have ret til at gribe ind på egen 
hånd i tilfælde af oplysninger om bestemte udviklingstendenser, der kan give anledning til 
bekymring; 

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU-lovgivning, der sigter mod at forbyder salg 
til dumpingpriser i fødevaresektoren og til at give en definition af »økonomisk 
afhængighed", som burde gøre både medlemsstaterne og erhvervslivet mere agtpågivende 
over for illoyal handelspraksis; 

19. opfordrer Kommissionen til at sikre små leverandørers ret til at oprette 
producentsammenslutninger uden at blive straffet af de nationale 
konkurrencemyndigheder, der har vurderet betydningen af disse grupper alene på 
grundlag af den nationale produktion;

20. opfordrer Kommissionen til at bekæmpe territoriale udbudsbegrænsninger fra 
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mærkevareproducenter som led i indsatsen over for illoyal handelspraksis.

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Detailsektorens betydning for samfundet

Detailhandlen er af stor økonomisk betydning og tegner sig for 11 % af EU’s BNP og 15 % af 
beskæftigelsen i EU. I EU er der lagt meget vægt på detailsalg som én af grundpillerne i det 
indre marked. For de større detailhandlere kan de stordriftsfordele, der er mulige i et 
velfungerende indre marked, gøre en forskel. Det er derfor beklageligt, at mange 
detailhandlere, der ønsker at være aktive i flere eller alle medlemsstater, stadig står over for 
unødvendige hindringer såsom forskellige former for emballage- og mærkningskrav samt 
forskelle i administrativ praksis.

Det digitale indre marked kan skabe yderligere muligheder for forhandlere, selvom 
forbrugerne lige nu stadig i vid udstrækning foretrækker leverandører i deres eget land, selv 
for onlinekøb. Dette kan skyldes det forhold, at forbrugerne simpelthen ikke kender 
detailhandlere i andre medlemsstater godt, men også usikkerhed om deres rettigheder som 
forbrugere.

Detailhandlens sociale værdi er lige så vigtig som den økonomiske værdi. Især med den 
fortsat voksende betydning af internettet i hverdagen og datamatiseringen af vores samfund i 
almindelighed er antallet af muligheder for sociale kontakter i det virkelige liv hastigt 
aftagende. Folk har en tendens til at bruge mere og mere af deres tid foran deres pc'er, 
tavlecomputere eller mobiltelefoner, og der er en risiko for, at vores samfund bliver mere og 
mere virtuelle. Fysiske butikker er stadig steder, hvor folk interagerer i det virkelige liv. Det 
er vigtigt, at de bibeholdes, helst som en del af et bredere miljø, hvor der også er yderligere 
tjenesteydelser som biblioteker og kulturelle og offentlige bygninger.

Mange mennesker klager over, at indkøbscentre hurtigt bliver mindre attraktive, fordi de alle 
indeholder de samme butikker, der er en del af en national eller international kæde. Dette kan 
gradvist underminere forbrugernes lyst til overhovedet at besøge sådanne centre, især hvis de 
kan købe de samme produkter lige så nemt online. For at forblive attraktive er det ikke kun 
købsoplevelsen i sig selv, der permanent skal gentænkes og forbedres, men også butikkernes 
mangfoldighed bør fremmes. Den uafhængige detailhandler kan gøre en forskel, da 
uafhængige butikker kan stimulere forbrugerens nysgerrighed. Indkøbscentre med et 
mangfoldigt, lokalt forankret udbud af butikker kan stimulere samfundslivet og endda den 
lokale identitet, som mange mennesker søger mere og mere, på trods af, eller måske på grund 
af globaliseringen.

Detailsektoren i den nuværende økonomiske krise

I de fleste medlemsstater har forbrugertilliden nået et ekstremt lavpunkt. Borgerne udskyder 
deres køb eller fokuserer ekstremt på lave priser. I nogle medlemsstater er momssatserne 
blevet forøget, hvilket gør det endnu sværere for forbrugerne at købe og for forhandlere at 
overleve. Den generelle situation i detailsektoren i EU giver anledning til bekymring, men der 
er også undtagelser.

De seneste tal fra Eurostat viser en lille forbedring i maj 2013 i forhold til april 20131. Men i 

                                               
1 Eurostat, pressemeddelelse, euroindikatorer, 104/2013.
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eurozonen er detailhandelen stadig lav sammenlignet med samme måned året før. Non-food er 
ramt hårdere end fødevarer og uafhængige detailhandlere er særligt sårbare. 

Kommissionens handlingsplan for detailhandel beskæftiger sig ikke direkte med 
konsekvenserne af krisen og medlemsstaternes økonomiske stramninger Således er hverken 
spørgsmål som adgang til finansiering for små virksomheder, forebyggelse af konkurs eller 
det stadig mere presserende problem med tomme butikker midt i indkøbsområder blevet 
behandlet. Særskilte rapporter om adgang til finansiering er blevet vedtaget af Europa-
Parlamentet; det er den eneste grund til, at ordføreren ikke har medtaget dette spørgsmål i sin 
betænkning. Men forbedring af adgangen til finansiering er helt afgørende, særligt for 
SMV’er.

Da konkurser især vedrører uafhængige detailhandlere, og deres andel af markedet er hastigt 
faldende, skal der lægges særlig vægt på deres behov. Hvis vi ikke ønsker at ende med 
hovedstæder og byer, der er kloner, når det kommer til detailhandel, må Kommissionen og 
medlemsstaterne handle nu. Større butikker kan hjælpe mindre butikker, da det også er i deres 
interesse at bevare en mangfoldighed af butikker i nabolaget, eftersom det tiltrækker flere 
kunder. En stor detailhandler har udtalt, at den er klar til at indføre ”adopter en butik” 
princippet. Gennem et sådant program kan små virksomheder søge rådgivning om f.eks. 
administrative eller finansielle spørgsmål uden at miste deres uafhængighed. Butikker kan 
arbejde sammen om at etablere lokale foreninger, så udviklingen af indkøbsområdet bliver 
deres fælles projekt i tæt samarbejde med de lokale myndigheder. Husleje og energipriser kan 
reduceres med henblik på at puste nyt liv i visse indkøbsområder, og de lokale myndigheder 
kan ændre lokale afgifter med henblik på at bringe omkostningerne ned for butikker i givne 
områder.

Kommissionen understreger med rette, at politikker for fysisk planlægning ikke må 
diskriminere af økonomiske årsager. Der kan dog være gråzoner, når de lokale myndigheder 
ønsker at fremme hovedgader i bycentre. Der er en mærkbar tendens til, at bestemte typer af 
detailhandel overtager hovedgaderne. I sådanne tilfælde bør det være muligt for de lokale 
myndigheder at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er 
afgørende for, at et indkøbsområde beholder sin tiltrækningskraft.

E-handel kan være en gylden mulighed for detailhandlere, men det kan også blive en trussel 
for de butikker, der bare ignorerer fænomenet. Jeg har hørt mange detailhandlere klage over 
kunder, der søger rådgivning om et produkt i fysisk butik for blot at købe dette produkt online 
i en anden, billigere butik. Nogle har endda hævdet, at de måske burde indføre entré. Det er 
naturligvis ikke en mulig løsning og vil kun fremskynde de pågældende butikkers 
tilbagegang, men det viser disse detailhandleres fortvivlelse.

Forhandlere er nødt til at acceptere e-handel som en del af dagligdagen. Det er derfor 
tilrådeligt, at mange butikker udvikler en salgspolitik med mange kanaler, herunder både 
online og traditionelle kanaler. Service er en af den fysiske butiks vigtigste komparative 
fordele. Hvad angår elektroniske artikler er det ofte vigtigt for kunden at få gode råd. 
Internettet er ikke altid kundevenligt. Det er uklart, hvilke hjemmesider, der er til at stole på. 
En god vej frem ville være at knytte netbutikken til den fysiske butik, så en kunde kan søge og 
få rådgivning fra en virkelig sælger i nærmeste afdeling via internettet. En anden måde at 
fremme den fysiske butik på er ved at skabe en ”oplevelse” i butikken. Der skal være noget 
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ekstra. Boghandlere kan invitere forfattere til at læse en del af deres værk op, musikbutikker 
kan lave arrangementer med levende musik, tøjbutikker kan afholde modeshows etc. Service 
og mulighed for oplevelser er afgørende for den fysiske butiks overlevelse. 

Kontrakter for franchisetagerne er blevet stadig mere rigide. Det er beklageligt, at 
Kommissionen ikke medtog nogen anbefalinger som en reaktion på denne udvikling, da det 
har en tendens til at underminere hele konceptet franchising, og dermed gøre det mindre 
attraktivt, selvom franchising kan bidrage til at mindske virkningerne af den økonomiske 
krise.

Bæredygtighed

På grund af betænkningens begrænsede rækkevidde har det været umuligt at undersøge 
detailhandelens rolle i sociale og miljømæssige politikker i detaljer. Men detailhandlen er helt 
afgørende, når det kommer til bæredygtighed. Butikker kan påvirke hvilket slags produkt, 
som forbrugerne køber, og kan dermed stimulere retfærdig handel. Butikker kan fremme 
miljøvenlig emballage, der er med til at reducere affald. De kan også påvirke forbrugsmønstre 
for fødevareforbrug: køb de mængder, du har brug for og undgå madspild, køb mere 
økologisk mad etc.

Det samme gælder for socialpolitikker. Desværre er der forekommet overtrædelser af social-
og immigrationslove i detailhandelen. Der er også en tendens til at ansætte unge medarbejdere 
til lav løn og erstatte dem, så snart de bliver ældre og dyrere. Især, når service og ”oplevelser” 
bliver vigtigere for butikkens overlevelse, er det vigtigt at investere i personale. Detailhandel 
er en fremragende sektor med henblik på at tilbyde unge træningsfaciliteter, men den skal 
også bygge på en erfaren arbejdsstyrke for at tilbyde rigtig kvalitet. Håndhævelsen af 
arbejdsmarkedslovgivning bør være en prioritet for medlemsstaterne. I denne henseende bør 
et tæt samarbejde mellem detailhandlen og de retshåndhævende myndigheder fremmes, 
således at sådanne overtrædelser behandles øjeblikkeligt og effektivt.

Illoyal handelspraksis

Landmænd og små producenter føler ofte, at der ikke er nogen reel kontraktfrihed, da de kun 
kan sælge deres produkter til et begrænset antal supermarkeder. Tingene er dog mere 
komplicerede i virkeligheden. Ikke alle producenter er små selskaber. For eksempel 
kontrolleres sukkerproduktion notorisk af et begrænset antal virksomheder, hvis position er så 
stærk, at de næsten kan betragtes som monopoler i nogle medlemsstater. Desuden handler 
supermarkeder ofte ikke direkte med producenterne, men med distributører. Disse 
distributører kan være multinationale selskaber; deres avancer er ofte større end 
supermarkedets. Det er vigtigt at huske på fødevarekædens kompleksitet, når man overvejer 
yderligere skridt.

Grønbogen anses ofte af supermarkederne som et første skridt i retning af EU-lovgivning på 
dette område. Selv om det kan være nyttigt at præcisere visse begreber via EU-lovgivning 
eller retningslinjer såsom »økonomisk afhængighed" er ordføreren ikke overbevist om, at en 
rent juridisk tilgang vil være effektiv. For mindre producenter vil det ofte være svært at 
engagere sig i formelle retssager mod supermarkeder (eller distributører). Alt for ofte frygter 
de repressalier: Måske har de afsløret illoyal praksis, men på bekostning af at miste deres 
forretningsforbindelse til det pågældende supermarked eller distributør.
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Ordføreren har derfor valgt en forsigtig tilgang. Selv om det kan være nyttigt at nå til enighed 
på EU-plan for at forbyde salg til dumpingpriser i fødevaresektoren, er det generelt bedst ikke 
at læne sig for meget op ad lovgivningsmæssige løsninger. 

Frivillige initiativer, som der allerede findes i nogle medlemsstater, og som i øjeblikket også 
er ved at blive udviklet på EU-plan af forummet på højt plan for en bedre fungerende 
fødevareforsyningskæde, skal hilses velkomme. De kan skabe grundlaget for, at man i 
fællesskab påtager sig et ansvar. Men nogle producenter klager over, at disse frivillige 
initiativer ikke kan ændre situationen væsentligt uden ordentlige håndhævelse. For at lægge et 
pres er det derfor vigtigt at sørge for en uafhængig ombudsmand eller mægler, som kan 
udstede afgørelser på eget initiativ. Supermarkeder er imod anonyme klagemekanismer. De 
hævder, at de ikke er i stand til at forsvare sig ordentligt mod sådanne klager og kan blive 
offer for bagvaskelse. For at finde en løsning, som respekterer både producenters og 
supermarkeders interesser, foretrækker ordføreren et system, der gør det muligt for 
erhvervsorganisationer at gøre ombudsmanden eller mægleren opmærksom på visse 
praksisser og samtidig bevare deres informationskilders fortrolighed. Dette kan være en 
rimelig løsning kombineret med muligheden for, at ombudsmanden / mægleren handler på 
eget initiativ.

Selvom ordføreren støtter en frivillig mekanisme kan den kun være effektiv, hvis alle de 
berørte parter deltager. Det betyder, at producenter, distributører og supermarkeder er nødt til 
at tilslutte sig initiativet. I øjeblikket har producenterne ikke gjort det, og det er stadig uvist, 
hvor mange distributører vil gøre det. Hvis det primært er supermarkeder, der forpligter sig til 
initiativet, vil det ikke fungere.

For det andet forudser det frivillige initiativ ikke oprettelsen af en uafhængig ombudsmand 
eller mægler. I stedet bygger det på en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for hver 
interessegruppe. Ordfører afviser ikke denne metode, men tvivler på, at den vil være lige så 
praktisk som en uafhængig ombudsmand / mæglers arbejde.

Endelig bygger det frivillige initiativ kun på "naming and shaming" samt på ”naming and 
faming”. Der forudses ingen andre sanktioner. Det er netop de manglende sanktioner, der 
afholder producenterne fra at deltage i initiativet. Hvis initiativet derfor skal blive en succes, 
er det tid til at overveje at indføre yderligere sanktioner, f.eks. bøder og erstatning for tab i 
tilfælde af brud på principperne om god praksis.

Lovgivningsmæssigt fodaftryk

Følgende organisationer har fremsendt deres holdning til spørgsmålet til ordføreren: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


