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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 157, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A7-0225/2010 

Europa-Parlamentets beslutning om rimelige indkomster for landbrugere: En bedre 

fungerende fødevareforsyningskæde i Europa 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En bedre fungerende 

fødevareforsyningskæde i Europa" (KOM(2009)0591) og de forskellige 

arbejdsdokumenter vedlagt denne meddelelse, 

– der henviser til de endelige anbefalinger fra Gruppen på Højt Plan om 

Fødevareindustriens Konkurrenceevne af 17. marts 2009
1
, 

– der henviser til sin beslutning af 26. marts 2009 om fødevarepriser i Europa
2
, 

– der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for 

magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union
3
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 29. marts 2010 om en bedre fungerende 

fødevareforsyningskæde i Europa
4
, 

– der henviser til rapporten om agroindustrien og retten til mad, udarbejdet af FN's særlige 

rapportør vedrørende retten til mad, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 

udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om 

det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0225/2010), 

                                                 
1
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final

_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf 
2
 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2009)0191. 

3
 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2008)0054. 

4
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/113636.pdf. 
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A. der henviser til, at udsvingene i fødevare- og råvarepriser har givet anledning til alvorlig 

bekymring om effektiviteten af de europæiske og de globale fødevareforsyningskæder og 

deres evne til at opfylde hovedformålet med forsyningskæden, som er at sikre landbrugere 

rimelige indkomster og give de europæiske forbrugere en sikker leverance af 

kvalitetsprodukter til priser, som de er villige til at betale, inden for den overordnede 

politiske ramme af bæredygtig produktion og forbrug og dens mange indbyrdes afhængige 

aktører, såsom landbrugere, forarbejdnings-, fremstillings-, transport-, energi-, pakke- og 

logistikvirksomheder, 

B. der henviser til, at de priser som landbrugerne modtager, på trods af en årlig stigning i 

fødevarepriserne på 3,3 % siden 1996, kun er steget med 2,1 %, mens driftsomkostningerne 

er steget med 3,6 %, og landbrugets andel af værditilvæksten i fødevareforsyningskæden 

faldt fra 31 % i 1995 til 24 % i 2004 i EU-25, 

C. der henviser til, at enhver reform af den fælles landbrugspolitik skal tage hensyn til udsving 

i landbrugernes indkomst og til de følger, som disse udsving har for landbrugernes mulighed 

for at sikre en rimelig indkomst for deres arbejde, 

D. der henviser til, at der er behov for at lette adgangen til markedet for små og mellemstore 

virksomheder i hele forsyningskæden, 

E. der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse erkendes, at fødevarer udgør 16 % af de 

europæiske husholdningers udgifter, og at høje fødevarepriser således giver anledning til 

bekymring, fordi de lægger pres på husholdningsbudgetterne, 

F. der henviser til, at virkningerne af markedskoncentration i økonomiske sektorer af enhver 

art fører til lavere priser og således til fordele for forbrugeren, men kan få negative 

virkninger ved at skade den fri konkurrence, hvis de ikke kontrolleres af 

konkurrencemyndigheder, 

G. der henviser til, at det på grund af de mange aktører i fødevarekæden og det forhold, at 

prisen på primærproduktet kun udgør en lille del af prisen på det færdige produkt, ikke altid 

er nemt at sikre overensstemmelse mellem den pris, som landbrugerne modtager, og den 

pris, som forbrugerne betaler, 

H. der henviser til, at landbrugere meget ofte anvender forarbejdningsvirksomheder eller 

leverer direkte til detailhandlere, og at forarbejdningselementet i fødevarekæden bør 

analyseres yderligere, 

I. der henviser til, at Kommissionens meddelelse antyder, at der kan være alvorlige problemer 

i alle led af fødevarekæden, såsom misbrug af dominerende køberstyrke, urimelige 

kontraktformer, begrænset markedsadgang, manglende oplysninger om prisdannelse og 

fordeling af bruttoavancer, 

J. der henviser til, at der må skelnes skarpt mellem potentielt uretfærdig handelspraksis og 

potentielt konkurrencebegrænsende adfærd, og at ingen af disse uundgåeligt følger af 

uligheder med hensyn til forhandlingsstyrke, 

K. der henviser til, at Kommissionens meddelelse fastslår, at den gældende regulering er blevet 
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håndhævet effektivt i forbindelse med individuelle sager og således har afhjulpet alvorlige 

overtrædelser af konkurrencelovgivningen, herunder karteller og fastprissystemer, og at 

anden potentielt uretfærdig eller konkurrencebegrænsende adfærd bør undersøges 

individuelt under hensyntagen til de lokale markedsbetingelser, 

L. der henviser til, at produkter solgt under eget mærke blot er mærkevareprodukter, der er 

fremstillet for eller af detailhandlere, som giver forbrugerne bedre kvalitet og større udvalg, 

giver afsætning for små og mellemstore forsyningsvirksomheder i mange medlemsstater, 

produceres af nogle af de førende producenter af andre mærkevareprodukter, ofte er 

dominerende på markedet med hensyn til forbrugeroplysninger og folkesundhed og dermed 

bidrager til, at målsætningerne for den offentlige politik nås, 

Fødevarekædens karakter og formål 

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til udtrykkeligt at anerkende, at en effektiv 

fødevareforsyningskæde bedst sikres gennem et frit konkurrencepræget marked, hvor alle 

aktører – ikke alene producenter, som er nøgleelementet, men også dem, der forøger 

værdien af produkterne – kan handle på forretningsmæssig fornuftig vis og opnå rimelige 

fordele, og hvor regulering anvendes til at garantere og styrke konkurrencen, sikre adgang 

for nye markedsdeltagere, garantere sikkerhed og afhjælpe klart beviste markedssvigt; 

2. glæder sig over Kommissionens meddelelse "En bedre fungerende 

fødevareforsyningskæde i Europa", eftersom det heri anerkendes, at kæden leverer gode 

resultater: "den giver de europæiske forbrugere fødevarer af høj kvalitet til 

overkommelige priser, den sikrer fødevarernes sikkerhed og sporbarhed, og takket være 

den er der et rigeligt udbud af stærkt konkurrencedygtige, innovative og traditionelle 

produkter"; 

Skævheder i fødevarekæden og priserne 

3. opfordrer Kommissionen til at anerkende, at landbrugere for at fremme bæredygtige og 

etiske produktionssystemer skal kompenseres for deres investeringer og engagementer på 

området; 

4. bemærker, at højere fødevarepriser for forbrugerne lægger pres på 

husholdningsbudgetterne, navnlig for de mest sårbare husholdninger; anerkender den 

vigtige rolle, som konkurrence mellem de forskellige aktører inden for forsyningskæden 

spiller i forbindelse med at stille valg og lavere priser til rådighed for alle forbrugere, 

navnlig de mest sårbare, og understreger, at enhver reform af fødevareforsyningskæden 

hverken må skade konkurrencen eller forbrugerne; 

5. mener, at den asymmetriske reaktion, der er observeret i prisudviklingen mellem råvare- 

og forbrugerfødevarepriser, kan være et tegn på uligheder langs fødevareforsyningskæden, 

som kan få negative konsekvenser både for producenter og forbrugere;  opfordrer 

Kommissionen til at undersøge og om nødvendigt styrke Unionens redskaber med henblik 

på at mindske prisudsvingene på landbrugsfødevaremarkedet; understreger dog, at øget 

gennemsigtighed i kæden er afgørende for at øge konkurrencen og modstandsdygtigheden 

over for prisudsving; 
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Konkurrence 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU's konkurrenceregler og 

håndhævelsen heraf er egnede til at håndtere konkurrencebegrænsende overtrædelser i 

fødevarekæden;  understreger, at der alene er behov for ændring af reglerne, hvis der 

foreligger et klart bevis på, at gældende og korrekt gennemførte regler ikke kan håndtere 

en konkurrencebegrænsende adfærd på neutral vis; 

7. opfordrer de nationale og EU's konkurrencemyndigheder til at undersøge og i påkommende 

tilfælde at træffe foranstaltninger mod konkurrencebegrænsende praksis mellem alle aktører 

i fødevareforsyningskæden, herunder praksis, som kan bringe landbrugere i en uretfærdig 

forhandlingsposition; 

Rimelig og urimelig handelspraksis 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere og bekæmpe ulovlig 

handelspraksis, som skader det indre markeds funktion, herunder sådanne praksisser 

blandt grossister og detailhandlere, der kan bringe landbrugere i en særligt urimelig 

forhandlingsposition;  understreger, at bedre forståelse af kontraktlige rettigheder vil 

bidrage til at forebygge brugen af sådanne praksisser; 

9. understreger, at aftalefrihed bør være grundlaget for kontraktretlige forhold, og at ethvert 

initiativ, som begrænser denne frihed, bør være baseret på klare og utvetydige behov med 

henblik på at styrke et åbent og frit konkurrencepræget marked; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at give kontraktretlige forhold i hele 

fødevareforsyningskæden et mere sikkert fodfæste ved at udvikle frivillige regelsæt for god 

kontraktretlig praksis; 

11. opfordrer Kommissionen til at foretage yderligere undersøgelser af urimelige praksisser og 

forhold i medlemsstaterne, og anmoder om, at disse undersøgelser udgør grundlaget for alle 

fremtidige henstillinger og omfatter en sammenlignende undersøgelse af, hvilken praksis 

der betragtes som rimelig og urimelig i medlemsstaterne;  mener, at denne undersøgelse 

især, men ikke udelukkende, skal fokusere på følgende praksisser: 

• forandringer af en forsyningsaftale med tilbagevirkende kraft 

• betalinger, som ikke forfalder inden for rimelig tid efter modtagelse af en faktura 

• lagerførings- eller leverandørlistebetaling 

• manglende kompensation til leverandøren for forkerte salgsprognoser, der kan 

henføres til detailhandleren 

• betalinger med henblik på at sikre en bedre position for varer på markedet 

• manglende meddelelse til en leverandør om et fremstød, som det kræves, at 

vedkommende betaler for 

• fjernelse af en leverandør fra listen af årsager, som ikke er handelsmæssigt 

begrundede; 

12. opfordrer Kommissionen til at afvise ethvert politisk forslag, der er baseret på den antagelse, 

at udviklingen af produkter under eget mærke er konkurrencebegrænsende eller urimelig, 

eller forslag, som ville undergrave disse produkters økonomiske fordelagtighed og 
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markedsadgangen for små og mellemstore virksomheder samt større producenter i fri, fair 

og åben konkurrence med andre mærkevareprodukter, og til at sikre, at det i forbindelse 

med ethvert politisk forslag erkendes, at detailhandlere er virksomheder, som har ret til at 

bestemme, hvilke produkter de ønsker at sælge under hensyntagen til gældende 

konkurrencelov og rimelig adfærd, og at deres produkter under eget mærke bør være 

omfattet af de samme regler som alle andre mærkevareprodukter; 

Håndhævelse 

13. foreslår, at Kommissionen som et indledende skridt tilskynder til udveksling af god praksis 

mellem medlemsstaterne og undersøger de frivillige og reguleringsmæssige metoder, som 

anvendes i medlemsstaterne til at identificere og håndtere urimelig adfærd i forbindelse med 

kontrakter; 

14. tilskynder til oprettelse af ombudsmandsinstitutioner i alle medlemsstater, der kan afgøre 

tvister mellem alle de økonomiske aktører, undersøge klager og komme med anbefalinger 

til, hvordan man kan forbedre overholdelsen af lovgivning og frivillige regelsæt;  tilskynder 

disse ombudsmænd til at udveksle god praksis og samordne deres aktioner; 

Forbrugeroplysning og priser 

15. bemærker, at den anden resultattavle for forbrugermarkederne viser tilfredshed blandt 

forbrugerne med de tjenester, som fødevaredetailhandlerne tilbyder, men også en relativ 

mangel på tilfredshed med sammenligneligheden af fødevarepriserne;  glæder sig over den 

første udgave af det europæiske værktøj til overvågning af fødevarepriser, men påpeger 

behovet for prisgennemsigtighed i hele fødevarekæden; 

16. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at opnå rimelige priser at styrke producenters 

og producentorganisationers forvaltningskapacitet og forhandlingsposition over for andre 

erhvervsdrivende i fødevarekæden, og tilskynder til oprettelse af organisationer, der kan 

styrke forbindelserne mellem de forskellige aktører inden for brancherne, forudsat at de ikke 

hindrer det indre markeds funktion; 

17. mener, at det er vigtigt for forbrugere, at de har adgang til tydelige oplysninger på 

etiketterne, der gør det muligt at identificere uforarbejdede fødevarers oprindelsessted og at 

identificere lokale og traditionelle produkter; 

Styrkelse af producenternes position 

18. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilskynde leverandører og især 

landbrugere til at blive mere effektive aktører i forsyningskæden ved at organisere sig i 

kooperativer og/eller producentorganisationer og dermed styrke deres forhandlingsposition;  

tilskynder dem til at investere i de forudgående led i forsyningskæden, så de kan få gavn 

af merværdien af deres produkter; 

19. tilskynder dem til at investere i de forudgående led i forsyningskæden, så de kan få gavn 

af merværdien af deres produkter; 

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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