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Den 3. januar 2020

Høring over meddelelse om den europæiske grønne aftale 
Dansk Erhverv har modtaget Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne aftale og 
har følgende bemærkninger til forslaget. Dansk Erhverv indsender samlet kommentarer til hele 
aftalen, men vil her primært koncentrere kommentarerne om punkt 2.1.6 Jord til bord (”farm to 
fork”). 
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Erhverv mener, at det er meget positivt, at Kommissionen ikke kun har fokus på at iværk-
sætte nye tiltag, men også vil have fokus på at sikre at gældende lovgivning håndhæves og gen-
nemføres effektivt – og gerne ændres hvor eksisterende regler ikke understøtter den grønne af-
tale, hvor det er miljø- og fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
2.1.6 Fra jord til bord: etableringen af et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem  
Dansk Erhverv bakker grundlæggende op om en Kommissionsstrategi om en grøn tilgang til ”jord 
til bord”, og dens ambition om at skabe et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem i EU. Dansk 
Erhverv vil forholde sig til det specifikke indhold, når der lanceres et udkast i foråret 2020.  Stra-
tegien ventes blandt andet at indeholde indsatser for at understøtte nye, innovative fødevarer og 
foderstoffer, bekæmpe fødevaresvindel og madspild, øgede krav til dyrevelfærd, reducere miljøaf-
tryk fra transport, oplagring, emballager samt stimulere til et mere sundt og bæredygtigt fødeva-
reforbrug.  
   
Dansk Erhverv støtter op om, at Kommissionen vil sikre, at den fælles landbrugspolitik 
(CAP) i endnu højere grad indlejrer robuste klima- og miljøkriterier i de strategiske planer. Ind-
satser som skal fremme økologisk produktion og højere dyrevelfærdsstandarder samt mind-
ske anvendelsen af pesticider og antibiotika.   
   
I forhold til virksomheders reduktion af madspild er mange virksomheder i dag udfordret af gæl-
dende EU-regler, som spænder ben for virksomhedernes forsøg på at begrænse deres madspild 
mest muligt. Dansk Erhverv efterlyser derfor et reelt opgør med gældende regelsæt, så indsatser 
for at begrænse madspild og bidrage til en cirkulær økonomi får andre vilkår end det er tilfældet i 
dag, hvor fx en detailvirksomheds donation af overskydende fødevarer til en velgørende organisa-
tion i lovgivningsmæssig forstand anses for værende et salg mellem to virksomheder, hvilket 
medfører unødig administration og omkostninger for virksomhederne.  
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Kommissionen vil med strategien også undersøge nye måder at formidle bedre information og 
mere præcise oplysninger til forbrugerne på, såsom hvor fødevarerne kommer fra, deres ernæ-
ringsmæssige værdi og deres miljøaftryk. Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv, men det er 
afgørende, at eventuel ny information og mærkning af fødevarer fremstår tydelig og troværdig, 
ligesom kravene ikke må blive så detaljerede, at de skaber unødvendige omkostninger for virk-
somhederne. Nye tiltag bør derfor udvikles i tæt samarbejde med erhverv, myndigheder og viden-
skaben, så de får en reel effekt og dermed at det kan måles i en faktisk adfærdspåvirkning.  
  
Dansk Erhverv ser frem til styrket fokus på bekæmpelse af fødevaresvindel, herunder styr-
ket håndhævelse og efterforskningskapacitet på EU-plan. Fødevarer og råvarer til fødevarer er i 
den grad handelsvarer, som krydser grænser inden for og udenfor EU, så derfor er et tværnatio-
nalt samarbejdet - både mellem Kommissionen og medlemsstater og medlemslande imel-
lem - helt afgørende for at lykkes med at sikre mod fødevaresvindel i EU og dermed sikre tilliden 
til fødevarer. 
  
Det fremgår at importerede fødevarer, som ikke overholder EU's miljøstandarder, ikke må brin-
ges i omsætning på EU's markeder. Dansk Erhverv læser det som en videreførelse af, hvordan for-
holdene allerede er i dag.  
  
2.2.5 Et grønt løfte: ”Gør ikke skade” 
Dansk Erhverv opfordrer den danske regering til at understøtte Kommissionens tilsagn om at 
have fokus på at forenkle lovgivningen og at afhjælpe ikke-sammenhængende lovgivning i forbin-
delse med evalueringer, konsekvensanalyser og forslag til retsakter.  
 
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, hvis ministeriet har behov for yderligere. 

Med venlig hilsen 

Lotte Engbæk Larsen 


