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Notat 

Dato 4. februar 2014 / AHJ 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. Kommissionens 
meddelelse ”For a European Industrial Renaissance” 

 

Industriens produktivitet og konkurrenceevne skal styrkes, hvis industrien også i 

fremtiden skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Europa. Derfor tilslutter Landbrug & 

Fødevarer sig tankerne i Kommissionens meddelelse ”For a European Industrial 

Renaissance”.  

 

I Danmark er ca. 20 pct. af de industriansatte beskæftiget i fødevareerhvervet. Den 

danske fødevareindustri står samtidig overfor et stort vækstpotentiale, som det bl.a. er 

identificeret i den danske regerings Vækstteam Fødevarer.  

 

Det danske fødevareerhverv er samtidig et internationalt konkurrenceudsat erhverv med 

en estimeret eksportprocent på 90. Heraf går størstedelen til EU-lande. Blandt andet 

derfor er det afgørende, at EU’s Indre Marked er velfungerende og effektivt. 

 

I den forbindelse er det Landbrug & Fødevarers synspunkt, at man bør rette 

opmærksomhed på implementeringen af EU-lovgivning i medlemsstaterne med henblik 

på at sikre et harmoniseret og ensartet regelsæt i hele EU’s Indre Marked.  

 

Det betyder for det første, at Kommissionen bør føre nøje og udvidet opsyn med den 

faktiske implementering af EU-lovgivning i medlemsstaterne, så det sikres, at der i ingen 

medlemsstater finder underimplementering sted. Det vil skade det Indre Marked og 

dermed danske virksomheders konkurrenceevne.  

 

For det andet bør man bestræbe sig på, at ny EU-lovgivning i implementeringsfasen giver 

medlemsstaterne klare retningslinjer, så man i videst muligt omfang undgår forskellige 

nationale fortolkninger og implementeringer af EU-lovgivningen, igen til skade for det 

Indre Marked og den frie konkurrence.  

 

I forhold til afsnittet om Agri Food Industries i det vedlagte Commission Staff Working 

Document er det væsentligt, at der i øjeblikket er der flere EU-dagsordner, som 

omhandler fødevareforsyningskædens virkemåde. Det drejer sig konkret om:  

 

 Kommissionens grønbog, herunder Kommissionens impact assessment om mulige 

tiltag for at adressere urimelige handelsforhold. 

 High Level Forum for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde. 

 

Fra Landbrug & Fødevarers synspunkt er der naturligvis sympati for ønsket om at sikre 

en rimelig indtjening for landmændene, som det fremgår af de nævnte dagsordner. Det er 

dog vigtigt at understrege, at der ikke må indføres obligatoriske og bindende tiltag mv. 

Dels af hensyn til andelsorganiseringen i erhvervet og dels af hensyn til varernes frie 

bevægelighed, herunder at konkurrencelovgivningen respekteres. 


