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Sendt via mail til  

kirmun@erst.dk og mikbom@erst.dk  

 

Vedr.: Specialudvalgshøring: KOM's pakke vedr. bedre regulering 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give kommentarer vedrørende 

Kommissionens pakke om bedre regulering. 

 

Effektiv regulering er en grundlæggende forudsætning for vækst, og den fælles EU-

lovgivning er afgørende for lige konkurrencevilkår på det europæiske marked. Derfor skal 

der være klarhed over konsekvenserne af ny lovgivning, og reglerne skal være enkle. 

Landbrug & Fødevarer bakker derfor op om Kommissionens mål om at forbedre EU-

lovgivningen.  

 

Udmeldingen om fremover at ville fokusere mere på at forbedre eksisterende lovgivning, i 

stedet for at skabe ny lovgivning, finder Landbrug & Fødevarer positiv. Det er også 

værdifuldt, at Kommissionen vil arbejde hen mod større åbenhed i relation til det 

europæiske lovgivningsarbejde. 

 

Dog må vi understrege, at arbejdet mod en øget åbenhed hverken skal føre til 

overvældende nye bureaukratiske rutiner og processer, eller at EU bliver 

handlingslammet. Der skal være fokus på at finde den rette balance mellem forbedring, 

transparens, inklusion og handlekraft. 

 

Forenkling er en central dagsorden 

Bedre og enklere EU-regulering er en afgørende dagsorden, som Landbrug & Fødevarer 

entydigt støtter. Det er i den forbindelse afgørende, at forenklingsdagsordenen leder til 

konkrete lettelser for både landmænd og virksomheder i fødevareklyngen. 

 

REFIT-platformen 

I Danmark har der været stor succes med Virksomhedsforum for Enklere Regler, hvor 

Landbrug & Fødevarer er medlem og har indsendt mere end 100 konkrete forslag til 

bedre regulering. Landbrug & Fødevarer har længe gerne ville have en europæisk 

pendant til forenkling af de europæiske regler for virksomhederne. Landbrug & Fødevarer 

vil derfor gerne udtrykke stor opbakning til oprettelsen af REFIT Platformen. Ud fra de på 

nuværende tidspunkt udstukne rammer forventer vi et konstruktivt og udbytterigt arbejde, 

som vi har set i Danmark. Igen må det understreges, at arbejdet skal lede til konkrete 

lettelser for virksomhederne. 

 

Uafhængig instans til vurdering af konsekvensanalyser mv.  

Det foreslås i Kommissionens Meddelelse, at hver institution kan indkalde en uafhængig 

instans til at foretage en vurdering i tilfælde af en væsentlig ændring af Kommissionens 

forslag. Landbrug & Fødevarer bakker op om, at en uafhængig instans kan bidrage med 

øget viden og troværdighed i forbindelse konsekvensvurderinger af lovgivning. Landbrug 

& Fødevarer opfordrer i øvrigt til, at man på dansk plan overvejer at etablere en lignende 

uafhængig instans i forhold til den nationale implementering af EU-lovgivningen i 

Danmark. Det er dog helt afgørende, at vurderinger fra en sådan uafhængig instans får 

en reel betydning. Det bør således sikres, at vurderingerne er obligatoriske og forelægger 

så betids, at de kan indgå i udarbejdelsen af det endelige kompromis mellem Europa-

Parlamentet og Rådet. 

mailto:kirmun@erst.dk
mailto:mikbom@erst.dk


Side 2 af 4 

 

  

 

Fokus på implementering 

Kommissionen har fokus på implementering af EU-regler og tilskynder blandt andet 

medlemsstaterne til ikke at foretage overimplementering – og såfremt de gør, så skal de 

forklare hvorfor. Landbrug & Fødevarer bakker op om dette ”Følg eller forklar”-princip, og 

ser derfor med tilfredshed på, at et flertal i Folketinget i maj i år fik indført denne 

procedure i forbindelse med fremsættelse af lovforslag med ophæng i EU-regulering. 

 

Kommissionen fremfører også, at man ønsker, at EU-reglerne skal være implementeret 

rigtigt og håndhævet på tværs af unionen. Landbrug & Fødevarer bakker op om dette 

fokus på korrekt implementering og håndhævelse. Uhensigtsmæssig overimplementering 

vil hæmme konkurrenceevnen for det enkelte medlemsland og for EU som helhed, og 

uens implementering vil betyde en konkurrenceforvridning på tværs af medlemslandene, 

hvilket kan have konsekvenser for effektiviteten i det indre marked.  

 

For at minimere konkurrenceforvridning og sikre det indre marked er det vigtigt ikke kun 

at have fokus på overimplementering, men også underimplementering i nogle 

medlemslande. En fodslæbende implementering vil kunne stille nogle lande i en 

konkurrencemæssig fordelagtig position. 

 

Landbrug & Fødevarer har en række forslag, der kan bidrage til en mere ensartet og 

meningsfuld implementering af EU-regulering: 

 

 Øget brug af scoreboards/naming-and-shaming af medlemsstaternes implementering 

fra Kommissionen vil være ønskværdigt.  

 

 Der bør arbejdes mere målrettet med benchmarking af rettidig og korrekt 

implementering af EU-regler. 

 

 Kommissionen skal i forbindelse med al direktivbaseret lovgivning indkalde 

medlemsstaterne til implementeringsgrupper, hvor implementeringen af det enkelte 

stykke lovgivning drøftes og der etableres en fælles forståelse af direktivet. Det skal 

sikre mere smart og ensartet implementering af EU-regler.  

Implementeringsgrupper bruges allerede af Kommissionen, men kun i meget 

begrænset omfang. Det er erfaringen, at implementeringsgrupperne giver en mere 

ensartet implementering, og at der derved skabes stor merværdi for det indre 

marked.  

 

Til illustration af behovet for denne problemstilling kan man anvende det nabotjek på 

krydsoverensstemmelsesområdet under EUs landbrugspolitik, som 

NaturErhvervstyrelsen er i færd med at gennemføre. Undersøgelsen er endnu ikke 

offentliggjort, men ifølge vores oplysninger vil den være af begrænset værdi. Det skyldes, 

at de undersøgte lande/regioner kun i meget begrænset omfang har villet udlevere 

vejledninger, bedømmelsesmatrixer m.v., der skulle have muliggjort en sammenligning af 

den praktiske gennemførelse af lovgivningen.  

 

Konkrete forenklingsforslag, Evaluering og Fitness check 

Efter generelle bemærkninger og forslag har Landbrug & Fødevarer nogle mere 

specifikke bemærkninger og opmærksomhedspunkter til det videre forenklingsarbejdet, 

primært knyttet til forenkling af landbrugspolitikken, samt nogle af de områder der er 

nævnt i Kommissionens meddelelse hvad angår evalueringer og fitness check. 

 

Landbrugspolitikken 
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Behovet for forenkling er stort især i forhold til EU’s landbrugspolitik og den nyligt 

vedtagne landbrugsreform.  Det handler ikke mindst om de mange nye og komplicerede 

regler for grundbetaling og grønne krav, som europæiske landmænd skal opfylde fra i år. 

Det er helt centralt, at lovgivningen bliver forenklet allerede på kort sigt, og på områder 

som har direkte betydning for den enkelte landmand. 

 

I den forbindelse skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer prioriterer meget højt at få 

forenklet reglerne omkring de nye grønne krav i forbindelse med grundbetaling, der er 

indført fra 2015. De vigtigste forenklingsforslag er set fra Landbrug & Fødevarers 

perspektiv: 

 

1. Efterafgrøder, der anvendes til miljøfokusområde 

 Hæve omregningsfaktoren fra 0,3 til 0,7 

 Afskaffe kravet om, at efterafgrøder, der anvendes til miljøfokusområde, skal 

etableres i blandinger 

2. Krav om etablering af flere afgrøder 

 Undtage alle bedrifter under gennemsnitsstørrelsen i det enkelte medlemsland for 

kravet om etablering af flere afgrøder 

3. Sanktionssystemet for grønne krav 

 Skabe mere proportionalitet i sanktionssystemet bl.a. ved at reducere 

omregningsfaktoren ved beregningen af reduktionen fra en faktor 10 til en faktor 4. 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at disse centrale pointer også vil blive viderebragt i 

forenklingsprocessen fra dansk side. 

 

Landdistriktspolitikken 

Behovet for forenkling i forhold til landdistriktspolitikken er tillige presserende. Den 

seneste landbrugsreform har betydet, at der skal annonceres for EU på skilte og 

hjemmesider, når landmanden modtager EU-tilskud. Det medfører i praksis eksempler 

på, at danske modtagere af visse former for EU-tilskud under Landdistriktsprogrammet på 

helt ned til 3.750 kr. om året skal sætte et EU-skilt op på deres ejendom i 20 år. Hvis ikke 

risikerer de at blive trukket i tilskuddet. Det er et klart eksempel på overflødigt bureaukrati 

omkring EU-regler. Der bør være en minimumsgrænse for, hvornår man skal belemre 

den enkelte landmand, der er optaget af at bruge tilskuddet til udvikling af sin bedrift. 

 

I forlængelse heraf finder Landbrug & Fødevarer det derfor positivt, at Kommissionen 

giver udtryk for, at der til lovgivningen skal være passende monitorerings- og 

evalueringskrav, samt at implementeringen skal være praktisk og at omkostningerne ikke 

må være uforholdsmæssige. 

 

EU-fødevarelov 

EU-fødevarelov er et af de områder, der gennemgår et fitness check. EU-fødevareloven 

trådte i kraft i 2002, så en evaluering er i udgangspunktet en god måde at se på, hvorvidt 

reguleringen reelt har medvirket til merværdi for fødevareproducenterne og borgerne i 

EU. Desværre har man i øvelsen lagt nogen vægt på at indsamle data, som i bedste fald 

har historisk værdi. I det gennemførte interview af virksomheder og organisationer er der 

især spurgt ind til, hvilke byrder fødevareproducenterne oplevede for mere end 10 år 

siden. Dette kan give en skævvredet tilgang, idet det er virksomhedernes aktuelle 

oplevelse af regelsættet, der bør være i fokus. 

 

EU-fødevareloven blev etableret forud for kravene om at foretage impact assessments af 

lovgivningsinitiativer, så det er forståeligt, at Kommissionen gerne vil have en viden om 
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byrder og økonomi ift. EU-fødevareloven. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at opgøre 

omkostningerne ved iværksættelsen af EU fødevareloven – ikke blot når man spørger 

fødevareproducenter i Danmark, men også i de øvrige EU-lande.  

 

Landbrug & Fødevarer har derfor foreslået, at man – ud over et konkret fokus på at sikre 

effektiv regulering på området – især ser på, om EU-fødevareloven er ensartet 

implementeret og håndhævet i medlemslandene. En ensartet implementering og 

håndhævelse er grundlæggende for, at man kan høste en merværdi for 

fødevareproducenter og borgere i EU. 

 

Pesticider 

Landbrug & Fødevarer hilser Kommissionen forslag om en evaluering af 

pesticidreguleringen velkommen, hvis hovedtemaet bliver harmonisering og 

standardisering af godkendelsesprocedurer.  

 

Til den videre proces opfordrer vi til, at der fokuseres på følgende: 

 Mere simpel og dermed billigere godkendelsesprocedurer for pesticider, der 

anvendes i mindre mængder til specialproduktioner (minor use) 

 Fuld harmonisering mellem lande – fjerne mulighederne for nationale særregler 

ved godkendelse af pesticider 

 Undersøgelse af muligheden for at etablere en fælles EU-institution, som 

varetager hele godkendelsesproceduren. 

 

Regulering af derivater 

Landmænd og agro-virksomheder bruger i stigende grad de finansielle markeder til at 

afdække den prisrisiko, der opstår som følge af øget volatilitet på råvaremarkederne. 

Velfungerende derivatmarkeder spiller derfor en vigtig rolle i at reducere prisudsvingene 

for landmænd og virksomheder inden for landbruget, der som slutbrugere af råvarer bredt 

anvender derivater.  

 

Det er vigtigt, at disse aktører også i fremtiden vil være i stand til at anvende 

instrumenterne uden yderligere administration. Det skal understreges, at disse 

virksomheder anvender derivater til risikoafdækning og ikke til spekulation. En forringelse 

af mulighederne for at anvende derivater, kan derfor få store konsekvenser for sektoren. 
 

- o - 

 

Hvis ovenstående bemærkninger giver anledning til spørgsmål eller lignende, står 

Landbrug & Fødevarer naturligvis til rådighed for en uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jannik Bay 

Erhvervspolitisk chef 

 

Generel Erhvervspolitik 

 

D 3339 4517 

M 3083 1080 

E jab@lf.dk 

 


