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A. Om GS1 Denmark (GS1 DK)
I mere end 30 år har GS1 Denmark – som en del af GS1 Global – aktivt bidraget
til optimering af forsyningskæder i mange brancher gennem udvikling,
administration og udbredelse af en række globale standarder og løsninger.
GS1 Denmark repræsenterer GS1 Global i Danmark og er som sådan forpligtet
til at administrere GS1 Systemet i henhold til de beslutninger, der træffes af
GS1 Global General Assembly, på hvilken GS1 Denmark deltager.
GS1 Denmark er en forening for virksomheder, organisationer, offentlige
myndigheder og institutioner, samt enkeltpersoner, der har interesse i at udbrede
og anvende GS1 standarder og systemer.
Økonomisk skal GS1 Denmark hvile i sig selv. Foreningen finansieres ved
medlemmernes betaling for brug af GS1 systemerne. Derudover udbyder GS1
Denmark serviceydelser til medlemmerne mod brugerbetaling.
GS1 Denmarks målsætning er, at samhandlen mellem kunder og
leverandører effektiviseres gennem brug af GS1’s globale standarder
suppleret med nationalt udbudte services.
Det er evident, at der mellem foreningens medlemmer og mellem dem og deres
øvrige samhandelspartnere, der ikke er medlemmer af GS1 Denmark, er en
meget aktiv samhandel og en udpræget konkurrence.
Det er derfor vigtigt, at GS1 Denmark har en formuleret politik for imødegåelse
af ethvert tilløb til omgåelse af den til enhver tid eksisterende
konkurrencelovgivning, i forbindelse med aktiviteter, der er organiseret af og
afholdes i regi af GS1 Denmark.
B. Konkurrencelovgivningen – baggrund
Den danske Konkurrencelov er udarbejdet i overensstemmelse med EUs
konkurrencelovgivning. Af Konkurrencelovens Kapitel 1, § 1 fremgår, at: ”Loven
har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse
gennem virksom konkurrence for virksomheder og forbrugere”. Det efterfølgende
Kapitel 2, § 6 omhandler gældende forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler
med udgangspunkt i et overordnet forbud, der lyder:
”Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte
har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen”.
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Mere præcist peges på forbud som:
1. At fastsætte købs- eller salgspriser eller forretningsbetingelser
2. At begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling
eller investeringer
At
opdele markeder eller forsyningskilder
3.
4. At anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen
5. At stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten
godkender tillægsydelser, der ikke har forbindelse med aftalens genstand
6. At to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige
adfærd gennem oprettelse af et joint venture
7. At fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en
eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.
Virksomheder, som tilsidesætter Konkurrencelovens forbud, vil kunne blive pådømt
alvorlige bøder. Det er i en vis udstrækning også gældende for en sammenslutning
eller organiseret fællesskab af virksomheder, som fx GS1 DK, for hvilken det
yderligere gælder, at en eventuel strafpådragelse ikke nødvendigvis alene vedgår
sammenslutningen eller foreningen, men – i særlige tilfælde – også dens
medlemmer.
Af samme grund har GS1 Denmark udarbejdet de følgende konkurrenceretslige
retningslinjer, der er gældende for foreningen, foreningens medarbejdere samt
for de personer/virksomheder, der deltager i foreningens aktiviteter, det være
sig medlemsvirksomheder som virksomheder, der ikke er medlemmer i GS1
Denmark.
Den GS1-medarbejder, der er ansvarlig for et møde eller arrangement, har
også ansvaret for at sikre, at deltagerne er blevet gjort bekendt med og har
tiltrådt GS1 Denmarks konkurrenceretslige retningslinjer.
GS1 Denmarks bestyrelse har vedtaget følgende ”Konkurrenceretslige
Retningslinjer for GS1 Denmark” på bestyrelsesmødet den 26. april.2012
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Indledning
Muligheden for, at der opstår konkurrencerelaterede problemer, eksisterer overalt,
hvor konkurrenter mødes eller deltager i fælles aktiviteter. GS1 Denmarks
Konkurrenceretslige Retningslinjer er udarbejdet og vedtaget af GS1 DKs
bestyrelse for at forhindre brud på Konkurrenceloven i forbindelse med GS1 DKmøder og -aktiviteter.
Ved at tilslutte sig disse retningslinjer er deltagere i GS1-møder o.l. med til at
minimere risikoen for brud på Konkurrenceloven og samtidig deltage i udviklingen
af GS1’s globale systemer, særlige services og best practice-guidelines.
Enhver virksomhed, som deltager i GS1 Denmark-møder og andre aktiviteter er
fortsat selvstændigt ansvarlig for dens overholdelse af Konkurrenceloven.
Tilslutning til GS1 DK’s Konkurrenceretslige Retningslinjer fjerner ikke dette
ansvar.



Hvad?
De Konkurrenceretslige Retningslinjer er gældende for alle typer af
GS1 Denmark-arrangementer/møder med eller uden ekstern
deltagelse.



Hvem?
Forudsætningen for deltagelse i GS1 Denmark-aktiviteter er, at – alle dvs.
medarbejdere, medlemmer og ikke-medlemmer – respekterer de til
enhver tid gældende Konkurrenceretslige Retningslinjer for GS1 Denmark.



Hvor?
De Konkurrenceretslige Retningslinjer er gældende, uanset om
arrangementerne/møderne afholdes i GS1 Denmarks lokaliteter, forgår
eksternt eller afvikles som virtuelle møder (fx telefonmøder).

De konkurrenceretslige retningslinjer er:
1. Deltagere i GS1 Denmark-møder o.l. er vidende om og accepterer, at
formålet med GS1 Denmarks aktiviteter i stor udstrækning er at bidrage til
at styrke medlemsvirksomhedernes evne til at konkurrere gennem
etablering af effektive forsyningskædeløsninger baseret på GS1 Standarder
og services.
2. På møder o.l. arrangeret og afviklet af GS1 Denmark må der ikke
diskuteres og/eller indgås aftaler af forretningsmæssig karakter, som er
GS1 Denmark uvedkommende herunder:
a. Aftaler om købs- og salgspriser eller andre handelsbetingelser
b. Aftaler om begrænsning eller kontrol med produktion, markeder, teknisk

udvikling eller investering

c. Aftaler om at dele markeder eller forsyningskilder
d. Aftaler om at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen
e. Aftaler om at stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at
medkontrahenten godkender tillægsydelser, der ikke har forbindelse
med aftalens genstand
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f. Aftaler om at to eller flere virksomheder samordner deres
konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelse af et joint venture
g. Aftaler om at fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde
søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige
vejledende salgspriser
h. Eller andre forhold som strider imod ånden i og hensigten med
Konkurrenceloven
3. Deltagere i GS1 Denmark-møder o.l., må ikke bringe sig i situationer, hvor
deres egen virksomheds eller personlige interesser konflikter med GS1
Denmarks interesser. Hvis der under et møde bringes en sag op, som kunne
indeholde en mulig interessekonflikt, skal mødedeltageren med det samme
gøre opmærksom herpå og – hvis dirigenten/mødelederen beslutter således –
forlade mødet, så længe den berørte sag behandles.
4. Hvis et møde eller en diskussion omhandler emner, som er i modstrid med
GS1 Denmarks Konkurrenceretslige Retningslinjer, skal mødelederen straks
afbryde mødet/diskussionen.
5. En eller flere mødedeltagere skal foreslå GS1 Denmark at afslutte et
møde/en diskussion, hvis han/hun/de mener, at GS1 Denmarks
Konkurrenceretslige Retningslinjer bliver overtrådt.
6. GS1 Denmark udarbejder mødereferater, hvor eventuelle brud på GS1
Denmarks Konkurrenceretslige Retningslinjer noteres. På denne måde vil
GS1 Denmark, såfremt det måtte blive nødvendigt, kunne redegøre for
organisationens håndtering af relevante situationer.
7. Resultatet fra GS1 Denmark-møder o.l. har status af anbefalinger, som kan
implementeres af virksomhederne, som det passer dem bedst. Disse
anbefalinger må ikke være i strid med de Konkurrencelovgivningen. Det står
enhver virksomhed frit for at træffe beslutning om at implementere
konkurrerende løsninger.
8. GS1 Denmark må ikke udveksle informationer mellem medlemmer som
kan påvirke konkurrencen.
Tiltrædelse
Undertegnede er indforstået med og tiltræder de Konkurrenceretslige
Retningslinjer for GS1 Denmark som beskrevet ovenfor.
Sted:

Dato:

Underskrift
Navn:
Virksomhed:
GLN:

GPC:
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