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Europa-Kommissionen 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgien 

11. september 2006 
Sag 101/1-836  

 
Forbrugerstyrelsen fremsender hermed sine bemærkninger til Kommissionens høring 
vedrørende Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om gennem-
førelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer.  
 
Kommissionen anfører i sin meddelelse, at den efter en gennemgang af medlemssta-
ternes implementering af direktivet ikke på nuværende tidspunkt har fundet det hen-
sigtsmæssigt at fremsætte ændringsforslag til dette direktiv. Kommissionen har såle-
des ikke kunnet konstatere, at de nuværende forskelle mellem medlemsstaternes im-
plementering af direktivet skulle skabe betydelige hindringer for det indre marked. 
Kommissionen vil imidlertid tage endelig stilling til dette spørgsmål efter den gen-
nemførte høring. 
 
Forbrugerstyrelsen skal indledningsvist bemærke, at formålet med dette direktiv er at 
sikre en fælles mindsteramme for hvilke prisoplysninger, der skal gives. Styrelsen 
finder, at dette direktiv er et vigtigt instrument i forbrugeroplysningen med henblik på 
at sikre prisgennemsigtighed og et informeret forbrugsvalg. Det er derimod ikke mu-
ligt på nuværende tidspunkt at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt man skal 
ændre direktivet til et totalharmoniseringsdirektiv. Såfremt dette spørgsmål måtte bli-
ve aktuelt, må det antages, at et positivt dansk svar hertil vil bero på, om en totalhar-
monisering er nødvendig for at sikre det indre markeds funktion samtidig med, at det 
vil være afgørende, hvordan de øvrige spørgsmål i diskussionspapiret besvares. Det 
vil således være afgørende, at et totalharmoniseringsdirektiv sikrer et højt forbruger-
beskyttelsesniveau. 
 
Det er endvidere styrelsens opfattelse, at Kommissionen ved det fremtidige arbejde 
med direktivet bør overveje mulighederne for at forenkle direktivet med henblik på at 
lette erhvervslivets administrative byrder. Det er dog ikke muligt på nuværende tids-
punkt at komme med konkrete forslag til, hvorledes denne forenkling kan gennemfø-
res. 
 
Forbrugerstyrelsen vil i det følgende komme nærmere ind på de af Kommissionen 
stillede spørgsmål. 

 
 



 
 
 
 

Side 2 

 
Vedr. spørgsmål A. Skal dispensationsmuligheden i artikel 3, stk. 2, opretholdes? 
Såfremt dispensationsmuligheden i art. 3, stk. 2, fjernes, vil dette have som følge, at 
der f.eks. for varer, der sælges på auktion, skal gives oplysninger om salgsprisen. 
Dette vil i praksis give anledning til betydelige problemer, eftersom en vares pris på 
en auktion i sagens natur ikke kendes på forhånd. Såfremt de varer, der er omfattet af 
§ 3, stk. 2, udelades fra direktivets anvendelsesområde, vil dette ikke blot medføre, at 
enhedsprisen ikke skal oplyses, men også at salgsprisen ikke skal oplyses. For kunst 
og antikviteter vil det imidlertid kunne være nyttigt at oplyse salgsprisen. Det kan så-
ledes oplyses, at ifølge den danske markedsføringslovs § 13, stk. 1, er antikviteter ik-
ke udelukket fra kravet om oplysning af salgsprisen. 
 
Forbrugerstyrelsen er derfor umiddelbart af den opfattelse, at det er mest hensigts-
mæssigt at opretholde undtagelsesadgangen i art. 3, stk. 2.  
 
Vedr. spørgsmål B. For hvilke varer skal det være obligatorisk at angive prisen pr. 
måleenhed? 
I Kommissionens meddelelse fremgår det, at der er betydelige forskelle på hvordan 
medlemsstaterne har implementeret undtagelsen fra kravet om enhedsprismærkning 
med den begrundelse, at en sådan angivelse som følge af varens art eller anvendelse 
ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring. Kommissionen anfører en række for-
skellige løsningsmodeller, som i større eller mindre grad indskrænker medlemsstater-
nes råderum ved udformningen af undtagelser for kravet om enhedsprismærkning. 
 
Det er Forbrugerstyrelsens opfattelse, at svaret på dette spørgsmål afhænger af om 
hensynet til det indre markeds funktion tilsiger en indskrænkning af undtagelsesad-
gangen. Det er styrelsens forventning, at dette spørgsmål vil blive afklaret ved denne 
høring.  
 
Vedr. spørgsmål C. Skal der fortsat gælde særlige regler for reklame på dette områ-
de? 
Det er Forbrugerstyrelsens opfattelse, at der fortsat bør være pligt til at oplyse en-
hedsprisen, hvis der i en reklame oplyses om salgsprisen, fordi der herved sikres for-
brugerne den bedste mulighed for at sammenligne prisen på en vare med andre tilsva-
rende varer. 
 
Så længe medlemsstaterne har adgang til at selv at undtage varer fra forpligtelsen til 
at oplyse enhedsprisen bør art. 3, stk. 4, bevares. Der bør således være parallelitet 
mellem hvilke varer, hvor der skal skiltes med enhedsprisen og hvilke varer, der i re-
klamer skal forsynes med enhedsprisen, når salgsprisen oplyses. 
 
Vedrørende spørgsmål D. Skal dispensationsadgangen for mindre detailforretninger 
gøres permanent?  



 
 
 
 

Side 3 

Danmark har ikke hidtil benyttet sig af adgangen til at undtage mindre detailforret-
ninger fra kravet om enhedsprismærkning, ligesom der ikke er aktuelle planer om at 
gøre brug af denne mulighed. 
 
Det endelige svar på dette spørgsmål må imidlertid afhænge af, om Kommissionens 
høring påviser, at mindre erhvervsdrivende pålægges væsentlige byrder ved kravet 
om enhedsprismærkning.  
 
Såfremt dispensationsadgangen gøres permanent eller forlænges, er det styrelsen op-
fattelse, at hensynet til forbrugerbeskyttelsen nødvendiggør, at der fastlægges mere 
præcise kriterier for, hvilke mindre virksomheder, der kan undtages fra kravet om en-
hedsprismærkning.  
 
Vedrørende spørgsmål E. Skal minimumsharmoniseringsbestemmelsen fortsat gælde? 
Der henvises til de indledende bemærkninger i Forbrugerstyrelsens høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Bruun Johannessen 
Fuldmægtig, cand. jur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


