
 

 

 

 

 

 

NYE EU-KONKURRENCEREGLER OM FORHANDLER-, AGENTUR- 
OG LEVERANDØRAFTALER PÅ VEJ 

LANCERING AF DLC COUNTDOWN-NYHEDER 

BLIV KLAR TIL DEN 1. JUNI 2022  

HVAD?  

Ingen virksomheder vil risikere, at deres forhandler-, agentur- eller leverandøraftaler (også kaldet 

”vertikale aftaler”) bliver kendt ulovlige og ugyldige. Og ingen virksomheder ønsker at blive pålagt bøder 

af en konkurrencemyndighed eller, at der bliver anlagt erstatningssag af deres kunder, på grund af en 

sådan ulovlighed.  At overholde konkurrencelovgivningen er afgørende og den eneste fornuftige vej at 

gå.  

Den mest effektive måde det kan sikres, at vertikale aftaler er gyldige og retskraftige efter EU-

konkurrencereglerne, er at bruge en såkaldt ”gruppefritagelse”.  Gruppefritagelse er et ukompliceret 

begreb, som baserer sig på en ”checkprocedure”. Hvis denne procedure gennemføres med succes, er 

aftalen og alle begrænsninger omfattet af en automatisk fritagelse: ingen problemer med gyldighed 

eller retskraft, ingen risiko for bøder. Gruppefritagelsen er derfor en safe harbour for forhandler-, 

agentur- og leverandøraftaler.  

Det er en absolut nødvendighed, at advokater (både interne og eksterne) kender gruppefritagelsen og 

dens krav, da den  er relevant i alle EØS-lande og i alle brancher.  
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NU? 

På nuværende tidspunkt er gruppefritagelsen for forhandler-, agentur- og leverandøraftaler reguleret i 

Kommissionens forordning 330/2010.  Den omtales ofte som ”VBER” og  er ledsaget af de “Vertikale 

Retningslinjer”, som skal hjælpe virksomheder med at vurdere og fortolke reglerne. 

VBER har vidtrækkende betydning. Den omfatter alle typer forhandlerordninger, herunder 

eneforhandling, selektiv distribution, fri distribution, agentur og franchising. Den indeholder regler om 

e-handel. Den adresserer specifikke begrænsninger såsom begrænsninger i prisfastsættelse, eneret, 

territoriale begrænsninger, områdeklausuler, kundebegrænsninger, konkurrenceklausuler etc.  

VBER udløber den 31. maj 2022.   

FREMTIDEN EFTER DEN 1. JUNI 2022? 

Forberedelserne til den nye gruppefritagelsesordning er i fuld gang. Kommissionen har offentliggjort 

sine forslag til en ny VBER og et nyt sæt Vertikale Retningslinjer. Offentlige høringer og eksperthøringer 

finder sted i den mellemliggende periode. Den generelle retning for fremtiden er derfor gradvist ved at 

blive kendt. Ændrede forslag forventes præsenteret i starten af 2022. 

Der er vigtige ændringer på vej, som vil påvirke alle aktører på forskellige trin i produktions- eller 

distributionskæden. De nye regler gælder for alle offline- og online-virksomheder og deres 

leverandørers, kunders, forhandleres og konkurrenters virksomhed. Med andre ord har ændringerne 

direkte indvirkning på alle virksomheder, der benytter sig af forhandleraftaler. 

Forskellene på den eksisterende VBER-ordning og den foreslåede er dog temmelig tekniske, og den 

praktiske betydning er ikke altid åbenbar. Det er derfor ikke så let at vide, hvad der er på vej, og hvordan 

man bedst forbereder sig på det. Det kan føre til usikkerhed, og det er derfor afgørende at få ajourført 

rådgivning. 

DISTRIBUTION LAW CENTER ER DIN SAFE HARBOUR ... 

En af Distribution Law Centers opgaver er at give tilgængelig information om lovgivningen vedrørende 

vertikale aftaler. I overensstemmelse hermed vil Distribution Law Center i starten af næste uge med 

udgivelsen af nyheden ”DLC countdown” give praktisk, omfattende og hands-on vejledning om de 

forventede ændringer. Input er baseret på de seneste forslag fra DG Competition og kan ændres i takt 

med, at der fremsættes forslag til ændringer.   



 
 
Imens vi tæller ned til den 1. juni 2022, vil vi give dig regelmæssige opdateringer samt den nødvendige 

juridiske knowhow, så du er klædt bedst muligt på til at forberede din virksomhed til fremtiden. Vi er 

din informationskilde på dette komplekse retsområde 

Distribution Law Centers nyheder offentliggøres både på dansk og på engelsk af Horten afhængig af 

indholdet, men på the Distribution Law Center's sider er arbejdssproget engelsk.  

DISTRIBUTION LAW CENTER 

“DLC countdown”-nyhedsbrevene tilbydes til dig af Horten.  

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kontakt venligst advokat Marie Løvbjerg (mal@horten.dk) 

eller advokat Andrea Hilt Dyrby (ahn@horten.dk).  

De andre advokatfirmaer, der deltager i Distribution Law Center, er følgende: Arntzen de Besche, 

Arnecke Sibeth, Banning, Cederquist, Chrysses Demetriades & Co, CMS Francis Lefebvre, contrast, 

Delchev & Partners, Dittmar & Indrenius, Divjak Topić Bahtijarević & Krka, Eisenberger + Herzog, 

Eversheds, Havel & Partners, Kyriakides Georgopoulous, Modzelewska & Paśnik, Muşat & Asociaţii, 

Pavia e Ansaldo, Pérez-Llorca, Philippe & partners, SBGK, Šelih & partnerji, SRS Advogados og TGS Baltic. 

  



 
 

 DEN ENDELIGE REVIDEREDE VBER FORVENTES AT TRÆDE I KRAFT DEN 1. JUNI 2022. 
  

VIL DU VIDE MERE? STAY TUNED… 

I perioden indtil den 1. juni 2022 vil vi give dig regelmæssige opdateringer samt den 

nødvendige juridiske knowhow, så du er klædt bedst muligt på til at forberede din 

virksomhed til fremtiden. Tjek også Distribution Law Centers platform 

(www.distributionlawcenter.com) og vores LinkedIn-side for yderligere oplysninger om 

lovgivningen vedrørende vertikale aftaler, herunder både konkurrence- og erhvervsretligt. 

27 ekspertteams fra hele EØS arbejder hårdt på at gøre platformen til din foretrukne kilde til 

vejledning og information. 

 

http://www.distributionlawcenter.com/
https://www.linkedin.com/company/distribution-law-center/
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