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Erhvervsministeriet  
Att.: Erhvervsminister Simon Kollerup  
Slotsholmsgade 12  
1216 København K  
  

Den 2. juli 2020 

  
 
 
Minimumsimplementér direktiv 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden 
 
 
Kære erhvervsminister Simon Kollerup, 
 
Danmark står overfor at skulle implementere direktiv 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig 
handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.  
 
Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv vil i fællesskab gøre opmærksom på, at direktivet bør 
minimumimplementeres. Alt andet end en minimumsimplementering vil betyde utilsigtede og 
uoverskuelige konsekvenser for konkurrencen, samt resultere i smallere forbrugerudvalg og højere 
priser for forbruger, såvel som små og mellemstore virksomheder.  
 
Udvides beskyttelsesreglerne i direktivet om urimelig handelspraksis, vil reguleringen kunne omfatte 
store multinationale leverandører med en årlig koncernomsætning på over 350 millioner euro. Det har 
aldrig været hensigten. 
 
Direktivet formål 
Direktivet har til formål at beskytte landmænd og små producenter af landbrugs- og fødevarer mod 
urimelige kontraktvilkår, og dermed sikre fair samhandel i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.   
 
Problemstillingen er primært relevant i lande med mange uorganiserede landmænd, mens vi i Danmark 
generelt har en stærk fødevareklynge og en meget velorganiseret landbrugssektor og store danske 
fødevareindustrivirksomheder og danske landmænd, som i vid udstrækning er organiseret i 
andelsselskaber, der sikrer en stærk forhandlingsposition, når produkterne sælges til fx detailhandlen.  
 
Derudover beskytter direktivet allerede i sin nuværende form landmanden mod urimelige 
handelspraksis udvist både af landmandens andelsselskab og af andre store købere.  
 
Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for konkurrence (DG COMP) har flere gange fremhævet 
risikoen ved at ændre direktivets balance mellem hensynet til leverandører, købere og forbrugere1, fordi 
det ikke vil hjælpe landmændene, men til gengæld til medfører højere forbrugerpriser. 
 
Udvidet beskyttelse er ikke bedre beskyttelse 
Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at Danmarks største eksportmarked Tyskland har lagt 
an til at fastholde direktivets beskyttelsesregler, dvs. ingen beskyttelse af fx store multinationale 
leverandører med en årlig koncernomsætning på over 350 millioner euro. 
 

 
1 Bl.a. analyse over de økonomiske konsekvenser som følge af direktivet; Annex H til SWD(2018) 92 final – Impact Assessment, 
Initiative to improve the food supply chain (unfair trading practices) s. 262-263 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN og på dets hjemmeside vedr. anvendelsen af konkurrencereglerne på 
landbrug og fødevarer; https://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN
https://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html
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En udvidelse af direktivets beskyttelse vil kunne betyde, at små og mellemstore danske leverandører og 
producenter kan blive fravalgt af udenlandske købere, der ikke ønsker at blive underlagt strengere 
danske særregler. Store leverandører kan til gengæld slippe for at blive fravalgt gennem brug af fx et 
udenlandsk salgsselskab. De store leverandører opnår dermed fordelene ved direktivet beskyttelse, 
mens de danske små og mellemstore leverandører, detailhandlen og forbrugere betaler regningen.   
 
Detailhandelen har endvidere stor interesse i at have produkter fra små og mellemstore leverandører på 
hylderne, da disse efterspørges og er eftertragtede af forbrugerne. Tilsvarende har forbrugerne en 
interesse i at have et stort og varieret udvalg af varer på hylderne. 
 
Fasthold direktivet 
Vi opfordrer derfor til, at regeringen fastholder det grundlæggende danske princip om aftalefrihed for at 
hindre en skævvridning og begrænsning af konkurrencen til skade for danske købere i almindelighed og 
forbrugere i særdeleshed. 
 
Der er derfor efter vores opfattelse afgørende vigtigt, at direktivet minimumsimplementeres i Danmark. 
Derfor: Fasthold direktivet – undlad overimplementering. 
  
Med venlig hilsen  
  
 
Henrik Hyltoft  Mads Reinholdt 
Markedsdirektør  Direktør 
 

 


