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Høring vedr. Kommissionens udspil om øget markedstransparens 
 
Dansk Erhverv har den 25. marts 2019 modtaget Landbrugsstyrelsens høring vedr. Kommissionens 
udspil om øget markedstransparens og har følgende bemærkninger. 
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Erhverv mener, at en udvidelse af markedstransparens til ikke kun at omfatte prisrapporte-
ring fra primærproduktionen, men tillige forarbejdningsled samt detailhandlen, vil pålægge de om-
fattede virksomheder en række unødige, administrativt tunge og byrdefulde forpligtelser. Kommis-
sionen har endvidere i dets udspil ikke oplyst, hvilke specifikke hensyn udvidelsen af prisrapporte-
ring ønsker at varetage.  
 
Såfremt Kommissionens hensyn med udvidelsen af prisrapporteringen er at bidrage til øget for-
ståelse af marked, skal Kommissionen forklare hvordan dette formål opnås ved at pålægge samt-
lige led i forsyningskæden en ugentlig prisoplysningsforpligtelse. Dansk Erhverv støtter enhver 
indsats, som kan belyse, hvordan forsyningskæden fungerer i praksis, men anser det umiddelbart 
for tvivlsomt, om Kommissionens udspil vil bidrage til en sådan bedre forståelse af marked og/el-
ler forsyningskæden. Det fremgår endvidere ikke af Kommissionens udspil, hvordan Kommissio-
nen forestiller sig, at en ugentlig prisrapportering på den skala, som Kommissionens udspil læg-
ger op til, skal foregå. 
 
Hertil kommer at Dansk Erhverv vurderer, at en omfattende prisrapportering vil have en potentielt 
negativ indvirkning på konkurrencen i markedet, idet ethvert incitament til at forhandle pris, vil 
forsvinde hvis alle parter i markedet allerede ved hvad ugeprisen på et pågældende produkt er. Det 
bemærkes endvidere, at såfremt det var en selvstændig brancheorganisation, eller sammenslutnin-
ger af virksomheder, der over for hinanden delte sådanne prisoplysninger, ville det potentielt kunne 
betragtes som en prisaftale, i strid med gældende europæisk konkurrencelovgivning.  
 
Endeligt må det forventes, at det for en række virksomheder vil blive nødvendigt med en eller flere 
ansatte dedikeret alene til opfyldelsen af prisrapporteringsforpligtelsen. Omkostningen til sådanne 
ansatte – gennem flere led i værdikæden – må forventes i sidste ende at skulle betales af forbru-
gerne, som en konsekvens af forhøjede omkostninger i forsyningskæden.  
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Dansk Erhverv foreslår derfor, at Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål: 
 Hvad er formålet med den foreslåede udvidelse?  
 Hvordan vil en udvidelse af prisrapporteringsforpligtelsen hjælpe til bedre at forstå mar-

ked som helhed? 
 Hvordan ser Kommissionen rapporteringsforpligtelsen for detail- og engrosbranchen?  
 Hvordan vil en udvidelse af prisrapporteringsforpligtelsen hjælpe til en bedre forståelse af 

fortællingen ”fra jord til bord”?  
 Hvad er de involverede omkostninger?  
 Hvordan ser Kommissionen forpligtelsen til at indrapportere priser ifht. konkurrenceret-

ten? 
 
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, hvis Landbrugsstyrelsen har spørgsmål til ovenstå-
ende bemærkninger. 
 

Med venlig hilsen 

Tina Buur 
Chefkonsulent 
 
 
 


