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§ 2 høring vedr. håndhævelse og implementering i EU
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan der sikres en bedre og mere
ensartet håndhævelse og implementering af den fælles EU-lovgivning. Via en høring i §2 udvalget
bedes der nu om forslag til områder, hvor det vurderes, at Kommissionens indsats for håndhævelse
og implementering kan forbedres.
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger og konkrete forslag:
Den helt grundlæggende værdi i EU er det indre marked. Det er vigtigt, at vi har et velfungerende
stærkt indre marked. Både uhensigtsmæssig overimplementering og underimplementering vil
betyde en konkurrenceforvridning på tværs af medlemslandene, hvilket kan have konsekvenser for
effektiviteten i det indre marked. På den baggrund er det vigtigt, at der fra EU’s side generelt
arbejdes for en hurtig, effektiv og transparent implementering af EU-reglerne i alle EU-lande.
1.

Forbedret transparens i medlemslandenes implementering af EU-regler

Udfordring:
Der er generelt brug for bedre gennemsigtighed vedrørende de enkelte medlemslandes
implementering af EU-regler. Dette vil i sidste ende også hjælpe til bedre håndhævelse.
Tilbageholdenhed hos de enkelte medlemslande om håndtering af reglerne vanskeliggjorde fx i
2015 en dansk nabotjeksanalyse af implementering af regler for krydsoverensstemmelse i EU.
Forslag til forbedring:
Kommissionen bør gå foran i forsøg på at skabe mere transparens vedrørende
regelimplementering i de enkelte medlemslande. I den forbindelse vil øget brug af
scoreboards/naming and shaming af medlemslandenes implementering også være et godt
redskab. Der bør helt generelt arbejdes mere målrettet med benchmarking af rettidig og korrekt
implementering af EU-regler. Derudover er nabotjeksanalyser relevante og nødvendige for den
enkelte medlemsstat.
2.

EU’s landbrugspolitik efter 2020

Udfordring:
I EU-Kommissionens forslag til regler for EU’s landbrugspolitik efter 2020 er der lagt op til større
national medbestemmelse i implementeringen end tidligere. Desuden er der lagt op til, at det kun er
muligt at designe støtteordninger under de såkaldte ”eco schemes” og i landdistriktsprogrammet,
som belønner ansøgerne for at gøre noget, der ligger ud over både EU-lovgivning og national
lovgivning. Dette betyder i praksis, at det vil være meget forskelligt, hvad de enkelte medlemslande
kan yde støtte til, og det vil derfor i sidste ende forvride konkurrenceevnen mellem europæiske
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landmænd. Et eksempel kunne være følgende: I mange andre lande vil det være muligt at give
landmanden støtte for at udbringe husdyrgødning med slangeudlægning, da der typisk anvendes
bredspredning. Danske landmænd er allerede pålagt dette i den danske lovgivning og vil derfor ikke
have denne mulighed. Det er meget uhensigtsmæssigt, at det ikke er muligt at anerkende og
belønne landmænds frontløber-status gennem instrumenter i EU’s landbrugspolitik, da det i sidste
ende kan give konkurrenceforvridning mellem medlemslandene.
Dertil kommer, at den øgede frihed til medlemslandene til at bestemme den nationale
implementering, også indebærer risikoen for, at nogle lande stiller større krav eller opstiller
snævrere rammer og færre valgmuligheder i forhold til fx støtteberettigede tiltag under den
nationale CAP-plan og i den nationale udmøntning via love, bekendtgørelser og vejledninger. Det
er vigtigt, at der er fokus på, at medlemsstaternes frihed til at udmønte instrumenter og vilkår ikke
leder til ulige konkurrencevilkår.
Forslag til forbedring:
Det skal muliggøres at EU’s landbrugspolitik kan belønne tiltag indenfor miljø- og klima mv. som
ligger ud over de minimumskrav EU stiller til implementering af EU-lovgivning. Eftersom der
generelt er lagt op til større national medbestemmelse i implementeringen af EU’s landbrugspolitik,
bliver det endnu vigtigere med transparens i forhold til hvordan de enkelte lande implementerer
reglerne.
Bl.a. bør alle EU-landes nationale CAP-planer og nationale lovgivning til implementering af den
fælles landbrugspolitik oversættes til engelsk, ligesom alle medlemslande i deres nationale CAPplaner bør forholde sig aktivt til risikoen for konkurrenceforvridning. Kommissionen bør i sin
godkendelse af CAP-planer konkret vurdere, hvorvidt der er tale om overimplementering af EU-krav
på de enkelte områder.
3.

Energisyn i store virksomheder

Udfordring:
Den nationale implementering af Artikel 8 af Direktivet for Energieffektivitet (Directive 2012/27/EU)
har været præget af meget forskelligartet fortolkning og implementering i forskellige medlemslande.
Da der pt. forhandles om revision af direktivet venter endnu en omgang national implementering,
hvor det er afgørende at medlemslande implementerer ensartede regler. Energisyn for store
virksomheder er dyre, og kan derfor være konkurrenceforvridende for virksomheder i international
konkurrence, hvis ikke gældende regler er ens for alle. Der har eksempelvis været udfordringer
med en fælles definition af ”store virksomheder” (antal medarbejder, omsætning etc.) og tilladelsen
til at bruge diverse certificeringsordninger (herunder ISO 14001 med energiledelse). Desuden bør
det fremover kun være nødvendigt, at foretage energisyn i det land, hvor en pågældende
virksomhed bruger mest energi, så den enkelte virksomhed ikke skal lave energisyn i alle lande,
hvor den har lokationer.
Forslag til forbedring:
Det skal sikres, at der er ensartede regler på europæisk niveau, og gerne som del af
direktivteksten. Eksempelvis bør der være en ensartet definition af ”store virksomheder” på tværs af
alle medlemslande. Ligeså vel bør undtagelsesregler være ensartede og klare på tværs af
medlemmer, så samme type virksomhed i andre lande ikke kan undtages energisyn, hvis ikke det
er muligt i Danmark.
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4.

Pilotprojekter om obligatorisk oprindelsesmærkning

Udfordring:
Flere medlemsstater har gennemført protektionistiske pilotprojekter om obligatorisk
oprindelsesmærkning for flere fødevareprodukter. Pilotprojekterne er alle godkendt af
Kommissionen på trods af et ikke eksisterende juridisk grundlag. Der er i alle tilfælde tale om
tidsbegrænsede ”pilotprojekter”, som skal evalueres i løbet af 2018. Kommissionen har ikke været i
stand til at give svar på, hvad det juridiske grundlag for pilotprojekterne måtte være, og har forholdt
sig meget passivt. Regeringen bør aktivt modarbejde, at der gennemføres protektionistisk
regulering i EU medlemsstater, og om nødvendigt tage retslige skridt ved EU-domstolen. Tiltagene
vurderes at være i direkte strid med EU retten, og et resultat af politiske hensyn
Forslag til forbedring
Det er vigtigt, at Kommissionen håndhæver EU-lovgivningen ens og foreneligt med traktaterne og
relevant lovgivning på området. Pilotprojekterne er godkendt af Kommissionen ud fra politiske
hensyn, og er efter både de danske myndigheders og L&F’s vurdering i strid med EU lovgivningen
på området. EU-Kommissionen bør nøgternt henholde sig til relevant lovgivning, og ikke
tilsidesætte retspraksis og gældende lovgivning.
5.

Ensartet implementering af BREF krav som følge af IE direktivet

Udfordring:
IE-direktivet har stor betydning for fødevareerhvervet, både for husdyrproduktionen og
fødevarevirksomhederne. Det er helt centralt for erhvervet at sikre ens vilkår på tværs af EU,
herunder at der sker en ensartet implementering i de enkelte EU-medlemslande.
Forslag til forbedring:
Medlemsstaterne bør løbende indrapportere implementeringen af direktivet til EU, og der bør være
fokus på, hvor stramme krav der gives til virksomhederne. Det er blandt andet helt afgørende, at de
såkaldte bindende BAT-konklusioner (miljøkrav) implementeres ensartet i EU.
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