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Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til direktiv om illoyale han-

delspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden 

Dansk Erhverv har modtaget Miljø- og Fødevareministeriets høring vedr. Kommissionens forslag 

til direktiv om illoyale handelspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden og har 

følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv mener, at en sådan lovgivning underminerer den aftalefrihed, som er et grundlæggende 

princip i en fungerende markedsøkonomi og at der er allerede betydelig relevant lovgivning, som 

adresserer kontrakter - primært konkurrenceret, aftaleret og hertil en række nationale love og regler i 

medlemsstaterne.  

 

Det er endvidere ikke påvist, at de nationale tiltag, har haft den positive effekt for landmændene, som 

var tiltænkt. Meget få detailhandlere køber produkter direkte fra landmænd, og det ville derfor være en 

fejl at lade den del af værdikæden indgå i en eventuel regulering der skal imødekomme de påståede 

forvridninger på markedet. 

 

Hertil kommer at Dansk Erhverv vurderer, at en sådan lovgivning ikke vil komme de landmænd til 

gode som forslaget er stillet for at hjælpe, men derimod primært andre led i kæden. De landmænd, der 

synes at have en vag forhandlingsposition, kan reelt kun hjælpes ved bedre organisering og andre typer 

tiltag – forbud mod konkrete handelspraksisser løser ikke dette problem og giver ikke landmændene 

én krone mere i indtjening. Landmændene i Danmark er eksempelvis godt organiserede og har derfor 

heller ikke stillet krav om en lovgivning på området.  

 

Endeligt har et vigtigt argument for forslaget været at undgå fragmentering i det indre marked, men da 

der ikke harmoniseres bortfalder denne pointe og der er derfor heller ikke af den grund nogen årsag til 

at fremsætte forslaget.  

 

Dansk Erhverv anbefaler derfor: 

• At forslaget afvises 

• At det ikke foreslås begrænsninger i kontraktfriheden mellem virksomheder og at alle lov-

givningsmæssige tiltag (hvis de ikke kan forhindres) bliver frivillige for virksomhederne. 
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• At konsekvensvurderingen skal adressere de egentlige udfordringer og ikke områder hvor 
lovgivning reelt ikke vil være effektivt, samt afdække om sådan lovgivning fungerer effek-
tivt i de medlemsstater, der har indført regler på området. Kommissionens Regulatory 
Scrutiny Board har selv haft gentagne indsigelser til konsekvensvurderingen, netop pga. 
manglende dokumentation for reel effekt. 

Dansk Erhverv støtter derimod enhver indsats, som kan belyse, hvordan hele værdikæden fungerer i 

praksis, og hvordan eventuelle forvridninger kan behandles på en måde, der vil være effektive, propor-

tionale og ikke vil underminere den grundlæggende aftalefrihed. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, hvis Miljø- og Fødevareministeriet har spørgsmål til 

ovenstående bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Lotte Engbæk Larsen 

Markedschef 

 


