
 

Parlamentet vil slå ned på uretfærdige
handelspraksisser i fødevarekæden
 
Landmænd og små virksomheder er de mest udsatte aktører i fødevareleveringskæden.
Parlamentet stemmer om nye regler, der skal slå ned på uretfærdige handelspraksisser.
 

Uretfærdige handelspraksisser (UTPs) findes i alle sektorer, men de er særligt problematiske i
fødevareleveringskæden, da producenterne af landbrugsvarer kan komme under uberettiget
økonomisk pres.
 
Tirsdag den 12. marts stemmer MEP'erne om et nyt EU-direkiv, der skal sikre en fair behandling
af landmænd og små og mellemstore fødevarevirksomheder, som er sårbare over for større
forhandlingspartnere som supermarkedskæder og andre forhandlere. De mindre udbydere
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mangler ofte forhandlingskraft i drøftelser med de større indkøbere og har ofte ikke nogen
alternative købere.
 

Problemerne forårsaget af retfærdige handelspraksisser
 
Uretfærdige handelspraksisser kan bl.a.:
 

true de små fødevareproducenters overlevelse 
få de mindre virksomheder til at tøve med at investere i nye produkter og teknologier
eller at få adgang til nye markeder 
generere uventede omkostninger eller resultere i en lavere end ventet omsætning for
den svagere handelspart 
føre til overproduktion og føre til unødvendig madspild
 

Hvad bliver ændret?
 
De nye regler vil give minimumkrav for beskyttelse for særligt mindre aktører i
fødevareleveringskæden (med en omsætning på under 350 mio. euro om året) ved at forbyde
specifikke uretfærdige handelspraksisser. De nye regler kommer også til at gælde for
leverandører uden for EU.
 
Reglerne vil forbyde:
 

for sen betaling for letfordærvelige fødevarer 

Hvad er unfair handelspraksisser?
• Uretfærdige handelspraksisser er forretning-til-forretning (B2B) praksisser, der afviger kraftigt
fra god, kommerciel opførsel og god tro og  fair behandling. Ofte handler det om at større
virksomheder udnytter de mindre.

• De uretfærdige praksisser kan foregå på alle stadier i et kontraktforhold: under forhandlinger,
implementeringen af kontrakten eller efter kontraktens indgåelse.

Fødevarer
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-food-producers-against-unfair-trading-practices_N01-PUB-190306-
FOOD_ev
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sidste minuts aflysninger 
ensidige eller tilbagevirkende ændringer til kontrakter 
at tvinge leverandøren at betale for spild af produkter 
nægtelse af skriftlige kontrakter
 

Andre praksisser såsom at returnere udsolgte produkter til leverandøren vil kun blive tilladt, hvis
en aftale er indgået forud af begge parter.
 
Næste skridt
 
Efter MEP'erne stemte for lovgivningen ved en afstemning i plenar, skal de nye regler formeldt
godkendes af Rådet, før de kan træde i kraft. Medlemslandene har nu to år til at implementere
lovgivningen.
 

88%
af de adspurgte mener, at landmændenes rolle i fødekæden er vigtig
(Eurobarometer 2018). Medlemslandene skal udpege en myndighed,
der kan håndhæve de nye regler ved at foretage undersøgelser og
udele bøder i tilfælde af lovovertrædelser.

EU-aktører i fødekæden
• 11 millioner landbrug

• 300,000 forbejdningsvirksomheder

• 2,8 millioner distributører og sælgere

• 500 millioner forbrugere

Mere
EPRS-briefing
EU-Kommissionen: Uretfærdige praksisser i fødekæden
Fakta og tal om fødekæden
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