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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. Europa-K ommissionens meddelelse – 
grøn handlingsplan for SMV’er  
 
Landbrug- og Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar på 
Kommissionens meddelelse om en grøn handlingsplan for SMV’er.  
 
I forbindelse med støtte til grøn iværksætterkultur og udvikling af SMV’ers 
konkurrenceevne og bæredygtighed vil det være væsentligt at have fokus på, hvordan 
man undgår overimplementering. I den forbindelse har vi noteret os, at der i 
handlingsplanen bliver lagt op til: 
  

• at man ved gennemførelse af målsætningerne i handlingsplanen skal udveksle 
”bedste praksis” erfaringer på bl.a. europæisk plan 

• at man løbende vil være i dialog med SMV-interesseparter 
 
Vi kan fuldt ud støtte initiativer, som sigter mod at udveksle viden om bedste praksis og 
sikre interessentinddragelse. Erfaringsmæssigt er der så stor spredning mellem 
virksomheder og mellem medlemslande mht. ressourceeffektivitet og bæredygtighed 
inden for de enkelte brancher, at et mål for et fællesskabsniveau for bæredygtig og 
ressourceeffektivitet  svarende til aktuelle ”bedste praksis”  på de fleste områder vil være 
ambitiøst. En mål-niveau med udgangspunkt i ”bedste praksis” har den fordel, at der kan 
peges på teknologiske og administrative løsninger, som allerede er udviklet, hvilket letter 
implementeringen. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at hvis miljøudfordringen skal omsættes i 
markedsmuligheder, så skal den samlede ressource- og miljøregulering, og ikke mindst 
implementeringen af vedtagen regulering, understøtte og sikre lige konkurrencevilkår og 
fælles standarder. Lige konkurrencevilkår er helt grundlæggende, også for SMVer, hvis 
der skal udvikles et grønnere europæisk indre marked. Vi kan f.eks. pege på 
implementeringen af  IE direktivet og det aktuelle/nært forestående arbejde med en 
række BREFer på fødevare- og landbrugsområdet (BREFer for store husdyrbrug, food 
drink and milk og slagterier) som eksempel på lovgivning, der kan være med til at sikre 
lige konkurrencevilkår, hvis der udarbejdes klare og fagligt velfunderede miljøstandarder 
og det bakkes op af en politisk vilje til at sikre en lige og ensartet implementering i EU.   
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Afslutningsvis skal det nævnes, at et centralt omdrejningspunkt i handlingsplanen bør 
være at sikre administrativt enkle regler, som er særligt relevant, når det kommer til 
SMV’er, da det er relativt mere ressourcekrævende at sætte sig ind i komplicerede regler 
og procedurer, jo mindre virksomhederne er.  
 
Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  
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