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I forlængelse af Kommissionens anmodning af 10. marts 2011 i High Lever Forum for en 
Bedre Fungerende Fødevareforsyningskædes Business-to-Business-platform (B2B), blev 
der indledt en multiinteressentdialog med henblik på at drøfte rimelig/urimelig praksis i 
fødevareforsyningskæden.  
 

SPECIFIKKE PRINCIPPER : 

1. SKRIFTLIGE AFTALER:  Aftaler indgås skriftligt, 
medmindre dette ikke er praktisk muligt, eller 
medmindre mundtlige aftaler er acceptable og passene 
for begge parter. Aftaler er klare og gennemsigtige og 
omfatter så mange relevante og forudselige elementer 
som muligt, herunder opsigelsesrettigheder og –
procedurer 

2. FORUDSIGELIGHED: Unilateral ændring af 
aftalevilkårene er ikke mulig, medmindre denne 
mulighed og omstændighederne og betingelserne 
herfor er aftalt på forhånd. Aftalerne skitserer, 
hvorledes en part kan drøfte ændringer med den anden 
part, som er nødvendige for aftalens gennemførelses 
eller som følge af uforudsete omstændighed, som 
fastsat i aftalen.  

3. OVERHOLDELSE: Aftalen skal overholdes 

4. OPLYSNING: Når der udveksles oplysninger, sker 
dette under streng overholdelse af 
konkurrencelovgivningen og al anden gældende 
lovgivning, og parterne sørger i rimelig grad for, at de 
udvekslede oplysninger er korrekte og ikke er 
vildledende. 

5. FORTROLIGHED: Oplysningerne behandles 
fortroligt, medmindre de allerede er offentliggjort eller 
er lovformeligt indhentet af den modtagende part selv i 
god tro. Fortrolige oplysninger anvendes udelukkende 
af den modtagende part til det formål, til hvilket de er 
angivet. 

6. RISIKOANSVAR: Alle kontraherende parter i 
forsyningskæden bærer ansvaret for deres egne 
erhvervsmæssige risici. 

7. BERETTIGET ANMODNING: En kontraherende part 
anvender ikke trusler med henblik på at opnå en 
uberettiget fordel eller overføre en uberettiget udgift. 

Generelle principper : 
 
A. FORBRUGERE : De kontraherende parter 
tager altid hensyn til forbrugernes interesser og 
forsyningskædens overordnede bæredygtighed i 
deres B2B-forbindelser. De kontraherende 
parter sikrer maksimal effektivitet og 
optimering af ressourcerne i distributionen af 
varer gennem hele forsyningskæden. 
 
B. AFTALEFRIHED : De kontraherende parter er 
uafhængige økonomiske enheder, som 
respekterer hinandens ret til at opstille egne 
strategier og egen forvaltningspolitik, herunder 
friheden til selv at bestemme, hvorvidt de 
ønsker at indgå i en aftale elle ej. 
 
C. FAIR SAMHANDEL : De kontraherende parter 
handler ansvarligt med hinanden i god tro og 
professionel omhu. 
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I forbindelse med implementeringen af Principles of Good 
Practise er der opstillet nogle operationelle rammer, som 
er inddelt i 4 søjler : 

1. Etablering af registreringssystemet og bevidstgørelse. 

 Oversættelse: PoGP skal oversættes til alle EU’s officielle 
sprog. 

 Webside: Der oprettes et websted for hele EU, som 
indeholder nødvendige oplysninger samt tekniske løsninger 
så registrering muliggøres.  

 Bevidstgørelse: Underskriverne udarbejder en liste over de 
fordele, virksomhederne opnår ved at blive registreret. 
Udvikle og støtte national udbredelse. 

2. Registrering og gennemførelses af principperne hos de 
deltagende virksomheder.  

 Virksomhederne lader sig registrere v/ den administrerede 
direktør, der er bemyndigede til at forpligte hele 
virksomheden på EU-plan.   

 De deltagende virksomheder skal etablere og/eller tilpasse 
uddannelsesaktiviteter, så de er i overensstemmelse med 
principperne for god praksis. Herunder udpege person 
kontaktperson for tvistbilæggelse. 

 Underrette samarbejdsparter om deres deltagelse i 
Principles of Good Practice. 

 Inden registreringen skal virksomheden foretages en 
selvevaluering og bekræfte, de har gennemført de 
nødvendige foranstaltninger for overholdelse af principper 
og procedurer. 

3. Bilæggelse af tvister og løsningsmodeller  

 Individuelle tvister : virksomhedssporet, kontraktlige 
metoder, intern tvistbilæggelse, mægling eller voldgift 
eller retlige metoder.  

 Forenede tvister: Man kan anmode styregruppen analysere 
en tvist, som påvirker af systemets medlemmer. 
Styregruppen kan anonymt bringe sagen videre.  

 Det anbefales at der etableres en nationalt 
setup/Styregruppe, til håndtering af nationale sager. 

 Styregruppen vurderer, hvordan en sag behandles i forhold 
til overtrædelsen.  

4. Kontrol af overholdelsen, evaluering af resultaterne og 
udvikling af rammen 

 Der udføres årlig overvågning af det etablerede setup – 
undersøgelse vedrørende tvistbilæggelsesmekanismens 
funktion behandles fortroligt. 

 Styregruppen udarbejder en årlig rapport med resultater, 
konklusioner og anbefalinger til forbedring. 

 Der nedsættes en Styregruppe, som er repræsentativ for 
hele fødevareforsyningskæden. 

 Der opstilles resultatindikatorer for overvågning af 
rammens effektivitet.  

 Nationale regler og bestemmelser har forrang for denne 
ramme. 
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