
 
 

 
 

 

Deres ref.: ASTMT  
 

jrk@danskerhverv.dk 

JRK  
 

Side 1/2 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

 

 

 

Sendt til casla@mfvm.dk med kopi til astmt@mfvm.dk 

og ceswe@mfvm.dk  

17. januar 2018 

Høringssvar vedr. udkast til skema over Miljø- og Fødevareministeriets 

overimplementeringsscreening i forbindelse med Erhvervs-, Vækst og 

Eksportudvalgets alm. del spørgsmål nr. 83 og 84 

Dansk Erhverv har modtaget udkast til skema over Miljø- og Fødevareministeriets overimple-

menteringsscreening i forbindelse med Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalgets alm. del spørgsmål 

nr. 83 og 84, og har følgende bemærkninger til udkastet. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter regeringens overimplementeringsindsats, og vi er i den forbindelse også 

tilfreds med Miljø- og Fødevareministeriets indsats med at identificere områder, hvor der er sket 

overimplementering siden 2011. 

 

Det er afgørende for danske virksomheder, at de ikke oplever EU-regulering unødigt byrdefuld, og 

at de ikke stilles dårligere end virksomheder fra andre EU-lande. Der kan i enkelte tilfælde være 

tungtvejende forhold, der taler for en bevidst overimplementering, men generelt skal EU-regule-

ring i Danmark implementeres på en sådan måde, at virksomhederne oplever en fair og lige kon-

kurrence på EU’s indre marked. 

 

I forbindelse med overimplementeringsindsatsen opfordrer Dansk Erhverv til, at de økonomiske 

konsekvenser altid inddrages og at arbejdet prioriteres, så der er fremdrift i behandlingen af sa-

gerne. 

 

I nærværende høringssvar forholder vi os udelukkende til Miljø- og Fødevareministeriets opdate-

rede screeningsresultater af overimplementering fra 2015-2016, og de supplerende bemærkninger 

vedrører således kun de nævnte retsakter i Miljø- og Fødevareministeriets fremsendte notat. 
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Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv har følgende supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevareministeriets udkast 

til overimplementeringsscreening. 

 

Forslag 36. Krav om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk 

De forskellige krav til jodberigelse og -mængde i de enkelte medlemslande kan være besværlig for 

virksomheder med grænseoverskridende handel af de omfattede produkter. Dansk Erhverv ser 

gerne, at der sker en harmonisering. Dette skal naturligvis ske med respekt for befolkningens 

sundhed.  

 

I forlængelse heraf er reglerne for, hvornår enkelte produkter anses som værende almindeligt 

bagværk eller ej uklare. Dansk Erhverv har tidligere stillet forslag herom via Miljø- og Fødevare-

ministeriets meld-en-regel-ordning. 

 

Forslag 37. Krav til en overensstemmelseserklæring for alle typer af fødevarekontaktmaterialer  

Dansk Erhverv ser gerne, at kravet til en overensstemmelseserklæring for alle typer af fødevare-

kontaktmaterialer snarest muligt indføres på EU-niveau. Derudover ser vi gerne, at der fastlægges 

fælles retningslinjer for udformningen af overensstemmelseserklæringer for alle typer af fødeva-

rekontaktmaterialer i EU, som virksomhederne kan anvende som skabelon.  

 

Så længe kravet kun gælder i Danmark opleves det som en unødig overimplementering, da det 

kan være svært for danske virksomheder at fremskaffe de påkrævede oplysninger i en overens-

stemmelseserklæring på et bestemt fødevarekontaktmateriale fra virksomheder i andre lande, da 

de ikke er underlagt kravet om en overensstemmelseserklæring for denne materialetype. 

 

Derfor er det vigtigt, at den danske regering aktivt arbejder for at fremskynde processen, så dan-

ske virksomheder kan konkurrere på lige fod med virksomheder i andre EU-lande. 

 

Dansk Erhverv uddyber naturligvis gerne overstående. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Politisk konsulent 


