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3FORORD

FORORD

Denne publikation er en opfølgning på rapporten ”50 gode forslag som vi ikke må gennemføre for EU”, 

som vi udgav i maj 2019. På baggrund af juridiske vurderinger fra relevante fagministerier afdækkede vi en 

lang række eksempler på, hvor EU-regler blokerer eller indskrænker det danske folketings mulighed for at 

lovgive på vegne af befolkningen.

Det gælder forslag, som sikrer bedre klima og miljø, forhindrer social dumping eller som opstiller regler, 

der beskytter sundheden, fødevaresikkerheden og dyrevelfærden. Selvom det var velkendt, at EU griber 

meget ind i vores samfund, så blev vi alligevel overrasket over omfanget. Med denne publikation – hvor vi 

afdækker yderligere 50 eksempler på små og store forslag, som ikke kan gennemføres på grund af EU – er 

vores overraskelse ikke blevet mindre.

I takt med at magt overføres til Bruxelles, griber EU ind i flere og flere dele af vores samfund. Og hver gang 

det sker, indskrænkes det demokratiske råderum og dermed borgernes mulighed for øget indflydelse på 

det samfund vi lever i. De små og store eksempler, som vi har valgt at tage med i denne publikation, er 

blot et uddrag af de eksempler, vi løbende falder over i det parlamentariske arbejde i Folketinget. Om 

det gælder slukkede baglygter på biler eller indretningen af en CO2-skat, så har EU en finger med i spillet.

Kernen i problemet og fælles for eksemplerne er problemerne ved EU’s indre marked med den fri bevæ-

gelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital. Det er traktatfæstede markedsprincipper, som 

har til formål at sikre uhindret adgang for kapital og multinationale selskaber på tværs af landegrænser-

ne i EU, og som udgangspunkt står over alle andre samfundshensyn. Den fri bevægelighed sikres gennem 

totalharmoniseringer, hvor ét sæt regler, gælder i alle EU-lande. Det gør det fx nemt for store virksomhe-

der at afsætte deres produkter i andre lande. 

Bagsiden af medaljen er, at det samtidig udelukker, at lande vælger at gå foran og på baggrund af demo-

kratiske beslutninger indføre bedre regler. Fx ved at forbyde hormonforstyrrende stoffer i produkter eller 

opstille værn mod social dumping. På den måde har EU’s regelværk et værktøj til at begrænse demokrati-

et og beskytte markedet mod indgriben. Den fri bevægelighed bliver således en frihed for multinationale 

selskaber og retten til at bestemme over vores fælles fremtid bliver derved et privilegium for de få frem 

for de mange.

Men jura er som bekendt ikke altid mejslet i sten. Selv inden for EU-reglerne findes der et politisk hand-

le- og fortolkningsrum. EU-reglerne er ofte meget komplicerede og uklare, og det er i sidste ende alene 

EU-domstolen, der har magten til afgøre den endelige fortolkning. Det har den negative effekt, at rege-

ringer i EU-landene – i tilfælde af den mindste tvivl om den korrekte fortolkning af EU-reglerne – ofte helt 

afholder sig fra at træffe vigtige politiske beslutninger af frygt for at blive trukket for EU-domstolen og 

idømt bøder eller erstatninger. I stedet skydes forslag til hjørne med henvisning til, at det må man arbej-

de for i EU. Det sker også, at regeringer – herunder også den danske – bruger EU-regler som et belejligt 

skalkeskjul for egen passivitet og manglende politiske vilje, når væsentlige samfundsproblemer skal løses.
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Det så vi senest, da den socialdemokratiske regering nægtede at udelukke virksomheder i skattely fra at 

kunne modtage skattekroner fra corona-hjælpepakkerne med henvisning til, at EU-reglerne forhindrede 

det. Det selvom der var stillet spørgsmålstegn ved om den strenge danske fortolkning af EU-reglerne var 

korrekt.

I den situation er Enhedslistens svar meget klart: Danmark skal i langt højere grad turde udfordre EU-ret-

ten, når den står i vejen for gode forslag. Den danske regering skal ikke bare være EU’s forlængede arm. 

Vi skal ikke opgive kampen på forhånd, men være villige til at kæmpe sagerne helt til EU-domstolen om 

nødvendigt. Vi har faktisk tidligere set, at Danmark ved at vedtage forslag i Folketinget, der var i strid med 

EU-reglerne, har kunnet bidrage til kampen på europæisk plan. Det så vi bl.a. i 2010, da det lykkedes os at 

samle flertal i Folketinget for at forbyde det giftige og hormonforstyrrende stof bisphenol-A i sutteflasker 

til børn, selvom det ikke var tilladt inden for EU-reglerne. Vedtagelsen flyttede kampen helt ind i EU-in-

stitutionerne og tvang EU-systemet til at genoverveje de eksisterende regler, så forbuddet i dag gælder i 

hele EU. Selvom det langt fra er hver gang det kan lykkes, skal vi ikke acceptere, at hensynet til EU’s indre 

marked automatisk sættes over hensynet til fællesskabet.

Vi håber, at denne publikation kan skabe forståelse og støtte til vores forslag om, at medlemslande skal 

kunne gå foran, når det gælder områder som miljø, klima, forbrugersikkerhed, fødevarestandarder, løn-

modtagerrettigheder og dyrevelfærd. Og så håber vi, at den kan sikre opbakning til, at det ind imellem er 

nødvendigt at udfordre EU-reglerne og gå foran – Danmark skal være et foregangsland.

Til sidst en stor tak til mine medarbejdere i EU-teamet, Tobias Clausen og Christian Schmidt Jacobsen, 

som har gjort et kæmpe arbejde med at finde eksempler frem, formulere spørgsmål til fagministerierne 

og bearbejde svarene. Uden deres arbejde var denne rapport ikke blevet til noget.

Søren Søndergaard, 

Medlem af Folketinget og EU-ordfører, Enhedslisten. December 2020
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SAMLET OVERSIGT OVER 
DE 50 FORSLAG
KLIMA OG MILJØ
1. Udtagning af mere klimabelastende landbrugsjord

2. Mere ren luft – mindre luftforurening

3. Nemmere sortering af husholdningsaffald

4. Klimamærkning af fødevarer

5. Stop for ødelæggelse af regnskoven

6. Støtte til lokalproducerede fødevarer

7. Billigere lån til grøn omstilling i kommunerne

8. CO2-skat på varer fra EU-lande med ringere klimastandarder

9. Oprindelsesmærkning af benzin og diesel på tankstationer

10. Udfasning af sort kul i el- og fjernvarmeproduktionen

11. Stop for klimaskadelig palmeolie i biobrændsel

12. Mere plastikfri natur – Plastfilter i alle nye vaskemaskiner

13. Mindre madspild – stop for kassering af mad, som intet fejler

14. Fremme af grønnere energiproduktion

15. Bedre rammer for plantebaserede alternativer 

16. Tydelig mærkning af fødevarers oprindelsesland

FORBRUGERBESKYTTELSE
17. Nej tak til kødklister

18. Ingen hormonforstyrrende stoffer i kosmetik

19. Mærkning af GMO-kød

20. Stop for import af æg med øget salmonellarisiko

21. Beskyttelse mod problematiske tilsætningsstoffer

DYREVELFÆRD
22. Bedre kontrol med dyrevelfærd for gadehunde fra udlandet

23. Stop for salg af turbokyllinger

24. Fair konkurrence for landbrugsproduktion med bedre dyrevelfærd

TRANSPORT OG SIKKERHED
25. Ikke flere slukkede bilbaglygter – automatisk tænding af baglygter på alle biler

26. Støjgrænse for larmende motorcykler

27. Fair konkurrence i transportbranchen
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VELFÆRD OG ARBEJDSMARKED
28. Bevar slagteriarbejdspladser med ordentlige lønforhold

29. Luk ned for omstridte vikarbagmænd

30. Opgør med skattekroner til ublu direktørlønninger

31. Mere gennemsigtighed i løn- og arbejdsvilkår – Loft over antal underentreprenører

32. Retten til overenskomst skal stå over den fri etableringsret

33. Anmeldepligt 8 dage før udstationeret arbejde påbegyndes

34. Offentlig adgang til RUT-registeret

35. Registerpligt for arme-ben-firmaer og fup-selvstændige

36. Omgående konsekvens ved manglende anmeldelse i RUT-registeret

37. Stop for løndumping på digitale platforme

FINANS OG SKAT
38. Skarpere tilsyn med udenlandske kapitalfonde

39. Afskaf fradrag for skattely-virksomheder

40. Ingen hjælpepakker til virksomheder i EU-skattely

41. Begræns bankernes spekulative adfærd

SUNDHED
42. Forebyggelse af alkoholmisbrug – Stop for alkoholreklamer

43. Medicinforsyning på fællesskabets hænder

44. Stop for tobaksindustriens kreative finter – Mindstepriser for cigaretter

45. Høj patientsikkerhed for receptpligtig medicin

SAMFUND
46. Gør det gratis for virksomheder at donere varer til genbrugsbutikker

47. Bedre kontrol med overfiskeri i danske farvande

48. Demokratisk kontrol med kritisk infrastruktur

49. Tilbagerulning af liberaliseringen af spillemarkedet

50. Mulighed for kommunal støtte til lokale biografer
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KLIMA OG MILJØ
1. UDTAGNING AF MERE KLIMABELASTENDE LANDBRUGSJORD
Enhedslisten ønsker, at mere klimabelastende landbrugsjord omlægges til gavn for klimaet og bio-

diversiteten. Ved at omlægge landbrugsjord kan man sænke udledning af drivhusgasser. Samtidig har 

det den fordel, at det mindsker kvælstofudledningen og forbedrer biodiversiteten. Klimaministeriet 

vurderer imidlertid, at det kun er muligt for staten at opkøbe ca. 15.000 hektar landbrugsjord, selvom 

potentialet er langt større.1 Det skyldes, at EU’s statsstøtteregler fastsætter, at staten ikke må tilbyde, 

at købe jord over markedsprisen og en del af jordejerne dermed ikke vil have incitament til at sælge 

deres jord til staten.2

2. MERE REN LUFT – MINDRE LUFTFORURENING
Enhedslisten ønsker mindre luftforurening både af hensyn til menneskers sundhed og klimaet. Især parti-

keludslip fra brændeovne er en stor kilde til luftforurening. Nationalt Center for Miljø og Energi har bereg-

net, at omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Danmark af partikelforurening fra brændeovne og 

hundredtusinder får luftvejslidelser.3 4 Danmark indførte i 2018 et krav om maksimalt 4 gram partikelud-

slip pr. afbrændt kilo træ. Nye EU-regler betyder imidlertid, at Danmark tvinges til at acceptere, at denne 

grænse hæves med 25 procent, så det fremover vil være tilladt med et større partikeludslip end i dag. Da 

der er tale om totalharmoniserede EU-regler, er det ikke muligt for Danmark at vedtage strammere regler 

eller opretholde de gældende regler.5

3. NEMMERE SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD
Enhedslisten ønsker at gøre det nemmere for folk at sortere deres husholdningsaffald korrekt. Derfor 

skal det være obligatorisk for virksomheder, som sælger emballerede varer i Danmark, at benytte det 

fælles piktogramsystem til affaldssortering, som Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening og 

Miljøstyrelsen har udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Det vil betyde, at 

borgere nemt og hurtigt på emballagen af en vare ville kunne se, hvilken affaldscontainer affaldet hører 

til. En række kommuner benytter allerede systemet i forskellig udstrækning.6 Ifølge Fødevareministeriet 

forhindrer EU’s emballagedirektiv og EU’s regler om varernes frie bevægelighed imidlertid, at Danmark kan 

indføre et krav om mærkning af emballagen med et dansk piktogramsystem til affaldssortering.7

4. KLIMAMÆRKNING AF FØDEVARER
Enhedslisten ønsker at klimamærke fødevarer, der sælges i Danmark, så det bliver gennemsigtigt for 

forbrugerne, hvilken klimabelastning de forskellige produkter har. En klar og tydelig klimamærkning vil 

gøre det lettere for forbrugerne at finde rundt i den jungle, som et bæredygtigt forbrug er for mange men-

nesker. Med en klimamærkning er det Enhedslistens overbevisning, at flere vil træffe klimavenlige valg i 

supermarkedet, og at det dermed vil nedsætte vores samlede CO2-udledninger. Et flertal af folketingets 

partier har i 2020 udtrykt støtte til idéen.8 Mærkninger af fødevareprodukter er totalharmoniseret som 
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følge af EU›s fødevareforordning. Det betyder, at de enkelte medlemslande ikke må vedtage obligatoriske 

mærkningsordninger på fødevarer nationalt, herunder et klimamærke på fødevarer.9

5. STOP FOR ØDELÆGGELSE AF REGNSKOVEN
Enhedslisten ønsker at forbyde import af kød og soja, der leder til afskovning, og dermed belaster klima 

og biodiversitet. Ekspansion af landbrugsområder til kvægbrug og afgrøder såsom sojabønner har længe 

været de primære årsager til afskovning i Sydamerika, herunder i Amazonas.10 I Folketinget har vi stillet 

beslutningsforslag om, at man konkret stopper for import af soja og kød fra Brasilien, hvor afbrænding 

af Amazonas er særligt udbredt.11 12 Med henvisning til at handelspolitik er EU-kompetence, oplyser Føde-

vareministeriet, at Danmark ikke kan vedtage et sådant forbud, da det vil være i strid med EU-reglerne.13 

En anden mulighed er, at indføre en mærkning, der synliggør sojaens oprindelsesland. Det ville gøre det 

lettere for fx landmænd, der bruger soja som dyrefoder i landbrugsproduktionen, at gennemskue, hvornår 

der benyttes soja fra importlande, hvor sojaproduktionen fører til afskovning. Fødeministeriet oplyser 

imidlertid, at Danmark heller ikke kan indføre en sådan ordning, da mærkningsreglerne er totalharmoni-

seret i EU.14

6. STØTTE TIL LOKALPRODUCEREDE FØDEVARER
Enhedslisten ønsker, at det skal være lovligt for danske myndigheder at kunne opfordre danskerne til at 

købe lokalt og sæsonbetonet, hvis man vil træffe klimavenlige madvalg. I 2009 bremsede EU en kampagne 

fra de svenske myndigheder, der skulle opfordre svenskerne til at lave mere klimavenlig mad ved at hand-

le varer, der er lokalt produceret og efter sæson.15 Opfordringer fra myndigheder om at handle lokalt var i 

strid med EU-retten, vurderer flere eksperter, da det hindrer varernes frie bevægelighed, når myndigheder 

opfordrer til at købe lokalt producerede produkter eller produkter fra et særlig geografisk område.16

7. BILLIGERE LÅN TIL GRØN OMSTILLING I KOMMUNERNE
Enhedslisten ønsker at gøre det nemt og billigt for kommuner at låne midler gennem Kommune Kredit til 

grønne løsninger, eksempelvis solceller på offentligt ejede bygninger. Kommune Kredit er en særlig finan-

siel institution, der har til formål at være en billig lånemulighed for kommuner og regioner. Kommune Kre-

dit må ikke skabe overskud, så renterne må kun være på et niveau, der dækker udgifterne.17 I 2016 vedtog 

Sorø Kommune med støtte fra Enhedslisten, at man ville sætte solceller på tre offentligt ejede bygninger 

i kommunen.18 EU har siden bremset projektet. Kommune Kredits administrerende direktør Jens Lundager 

har udtalt, at EU´s regler for særlig finansielle institutioner gør, at Kommune Kredit ikke må yde billige lån i 

konkurrence med private aktører. Ved projektet i Sorø sælges den overskydende varme, der produceres, så 

den ikke går til spilde.19 Da Kommune Kredit har udlånt midler til projektet, ses det som om institutionen 

deltager på det private marked for at opnå profit. EU´s regler forhindrer dermed, at Sorø Kommune kan 

låne flere midler fra Kommune Kredit til at færdiggøre projektet.20

8. CO2-SKAT PÅ VARER FRA EU-LANDE MED RINGERE KLIMASTANDARDER
Enhedslisten ønsker at indføre en beskatning på varer, der skader klimaet ekstra meget. Derfor ønsker 

vi, at der skal indføres en skat, når varer importeres fra andre EU-lande, hvor de har væsentlige ringere 
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klimastandarder, end de danske regler foreskriver. Det vil også sikre en mere fair konkurrence i takt med, 

at Danmark øger kravene til det danske erhvervsliv med henblik på at leve op til Parisaftalen. Da EU er 

en toldunion, har EU enekompetence i forhold til toldspørgsmål. Skatteministeriet vurderer derfor, at det 

inden for gældende EU-regler ikke er muligt at indføre en CO2-skat på varer, som importeres fra andre 

EU-lande. Bl.a. fordi det vil være i strid med varernes fri bevægelighed i EU.21

9. OPRINDELSESMÆRKNING AF BENZIN OG DIESEL PÅ TANKSTATIONER
Enhedslisten ønsker, at der skal være oprindelsesmærke på brændstofpumper på tankstationer. Det vil 

gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne, hvor brændstoffet kommer fra, og dermed nemmere at 

undgå brændstof udvundet i regioner af verden, hvor det er kendt, at udvindingen medfører særlig ska-

de på klima og ødelæggelse af biodiversiteten. Et lignende forslag er fremsat og vedtaget i Sverige, men 

desværre er indførslen nu udskudt, da EU-Kommissionen har erklæret forslaget i strid med EU-reglerne. 

EU-Kommissionen henviser til, at mærkningen vil udgøre en handelshindring og et brud på varernes fri 

bevægelighed på EU’s indre marked, da det gør visse typer brændstof mindre attraktivt end andet.22

10. UDFASNING AF SORT KUL I EL- OG FJERNVARMEPRODUKTIONEN
Enhedslisten ønsker at forbyde afbrænding af kul til produktion af el- og fjernvarme. I 2019 fyldte kul 

stadig 13 procent af den danske elproduktion, hvorfor der er en betydelig klimagevinst at hente ved en 

fuld udfasning af kul.23 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har imidlertid oplyst, at et forbud imod 

afbrænding af kul til el- og fjernvarmeproduktion i Danmark vil være i strid med EU-reglerne, da det anses 

som en handelshindring og dermed bryder med EU’s indre marked.24

11. STOP FOR KLIMASKADELIG PALMEOLIE I BIOBRÆNDSEL
Enhedslisten ønsker at indføre et forbud imod import af palmeolie til brug i biobrændsel. Palmeolie udle-

der tre gange så meget CO2 som traditionel dieselbrændsel. Alligevel er andelen af importeret palmeolie 

steget, og satte rekord for største importerede mængde nogensinde indenfor EU i 2018. Over halvdelen af 

den importerede mængde blev brugt til biobrændsel.25 I et svar fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeri-

et fremgår det, at det ikke er muligt for Danmark at forbyde import af palmeolie, da det ifølge EU-reglerne 

vil udgøre en handelshindring.26

12. MERE PLASTIKFRI NATUR – PLASTFILTER I ALLE NYE VASKEMASKINER
Enhedslisten ønsker, at der gøres langt mere for at stoppe udledningen af mikroplast i naturen. Mikroplast 

er små stykker plast, der bl.a. skylles ud med spildevandet gennem tøjvask og havner i vandmiljøet. Her 

spredes det til bl.a. planter, dyr og mennesker til skade for naturen.27 Vi ønsker derfor, at indføre et krav til 

producenterne om, at alle nye vaskemaskiner, der sælges i Danmark skal indeholde et mikroplastfilter. En 

undersøgelse har vist, at mikroplastfiltre i vaskemaskiner kan stoppe op mod 74 procent af al mikroplast 

fra tøjvask, og man arbejder fortsat for at øge filtrenes effektivitet.28 I et svar til Folketinget meddeler 

Miljøministeriet, at EU´s regler om totalharmonisering medfører, at det ikke er muligt for Danmark at ind-

føre et krav om mikroplastfiltre i alle nye vaskemaskiner, som sælges i Danmark.29 Det estimeres, at der i 

Danmark hvert år udledes mellem 600 og 3.100 ton mikroplast til vandmiljøet.30
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13. MINDRE MADSPILD – STOP FOR KASSERING AF MAD, SOM INTET FEJLER
Enhedslisten ønsker at mindske madspild. Derfor vil vi fjerne bureaukratiske regler, som betyder, at der 

smides mad ud, som intet fejler. Ifølge gældende regler må æg kun sælges til forbrugere indtil 7 dage 

inden holdbarhedstidens udløb. Dette er en EU-regel, der ikke giver særlig meget mening i Danmark, da 

vi modsat mange EU-lande opbevarer æg på køl, hvorved holdbarheden for æggene forlænges. Detail-

virksomheder har derfor bedt om at få ændret reglen for at undgå at måtte kassere æggene længe før 

holdbarhedstidens udløb.31 Miljøministeriet har i et svar oplyst til Folketinget, at selvom dagligvarebutik-

kerne undtagelsesvis gerne må donere æggene til restauranter eller lignende, er det ikke muligt at tillade 

et salg til forbrugerne, da der er tale om EU-lovgivning.32 Samlet smider vi i Danmark hvert år over 700.000 

ton mad ud, som kunne være spist.33

Foto: iStock
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14. FREMME AF GRØNNERE ENERGIPRODUKTION
Enhedslisten mener, at afgiftsfritagelsen på etablering af nye biomasseanlæg skal droppes. Biomasse består 

normalt af træpiller og -flis og udgør i dag 16 procent af det samlede danske energiforbrug. Klimarådet har 

konkluderet, at biomasse er skidt for klimaet, da der ikke etableres tilstrækkeligt med skov til at kompen-

sere for den træflis, som Danmark importerer og brænder af. Derfor udleder afbrændingen af biomasse 

mere CO2, end den binder.34 Afgiftsfritagelsen af biomasse betyder, at biomasseanlæg i dag får en konkur-

rencefordel sammenlignet med andre grønnere former for energiproduktion som fx varmepumper, der får 

sin elektricitet fra vindmøller. Vi kan ikke ændre på rammevilkårene for allerede etablerede biomasseanlæg, 

men afgiftsfritagelse bør droppes for nybyggede biomasseanlæg og allerede afskrevne anlæg. Hermed øn-

sker vi, at der fremadrettet skabes økonomiske incitamenter for investeringer i grønnere teknologier som 

geotermi og varmepumper.35 36 I et svar til Folketinget vurderer Skatteministeriet imidlertid, at det vil være i 

strid med EU´s statsstøtteregler, at fjerne afgiftsfritagelsen på etablering af nye biobrændselsanlæg.37

15. BEDRE RAMMER FOR PLANTEBASEREDE ALTERNATIVER
Enhedslisten ønsker, at fremme klimavenlige og plantebaserede alternativer til landbrugsprodukter. Der-

for bør der heller ikke være særlige begrænsninger på, hvad disse plantebaserede produkter må kalde 

sig. Det skal selvfølgelig fremgå af emballagen, at produktet ikke indeholder kød fra dyr eller mælk fra 

mejeriproduktion, så forbrugeren er veloplyst. Men vi mener at navne, som fx havremælk, der er opfundet 

til plantebaserede erstatningsprodukter, hjælper forbrugerne til at forstå, hvad produktet er en erstat-

ning for. Der har aldrig eksisteret en dokumenteret risiko for at plantebaserede produkter med navne, 

der lægger sig op af konventionelle landbrugsprodukter, fører til misforståelser hos forbrugeren om ind-

holdet. I dag findes der også allerede et hav af produktnavne, som relaterer sig til landbrugsprodukter, 

der ikke umiddelbart er en del af produktet. Det gælder bl.a. bøftomat, kokosmælk, frugtkød, påskeæg, 

marcipangris og rejesalat. I en afgørelse i 2017 har EU-Domstolen imidlertid afgjort, at det ikke er tilladt 

at bruge navne fra mejeriprodukter i navnene på plantebaserede produkter, hvorfor produktnavne som 

havremælk og sojamælk i dag er forbudt at bruge. Paradoksalt nok er peanutsmør og kokosmælk und-

taget fra EU-forbuddet.38

16. TYDELIG MÆRKNING AF FØDEVARERS OPRINDELSESLAND
Enhedslisten ønsker, at der skal være krav om, at det tydeligt skal fremgå på alle fødevarer, hvilket oprin-

delsesland varen kommer fra. Det vil give forbrugere mulighed for fx at støtte dansk producerede fødeva-

rer eller træffe mere klimavenlige madvalg ved at købe varer, som er produceret lokalt eller i lande tæt på 

Danmark. De danske biavlere har fx efterspurgt en tydeligere mærkning af oprindelseslandet på honning. 

De oplever unfair konkurrence fra lande, hvor lønninger er markant lavere end de danske. Der er generelt 

frygt for, at det kan betyde, at biavler-erhvervet helt må lukke i Danmark, hvilket igen kan medføre man-

gel på bestøvning af danske afgrøder. Det er især et problem med iblanding af honning fra tredjelande.39 

I dag betyder EU-regler, at dansk honning, der blandes med 90 procent kinesisk honning kan mærkes som 

”honning fra lande i og uden for EU”, selvom størstedelen af honningen hverken kommer fra Danmark eller 

et andet EU-land.40 Derfor ønsker de danske biavlere, at der på honningen tydeligt skal fremgå, hvor stor 

en procentdel af honningen, som stammer fra hvilke lande. EU-Kommissionen har imidlertid gjort klart, at 

EU-reglerne ikke tillader et sådant krav om mærkning af oprindelseslandet.41 EU-domstolen har ligeledes 

afgjort, at fx transporttiden for en vare ikke kan begrunde et krav om mærkning af oprindelseslandet.42 43
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17. NEJ TAK TIL KØDKLISTER
Enhedslisten ønsker at sikre, at ingen fødevarer, som sælges i Danmark indeholder tilsætningsstoffet 

thrombin også kendt som kødklister. Kødklister bruges i kødproduktion til at ”lime” kødstykker sammen. 

På den måde kan industrien sammenklistre forskellige stykker kød som ellers skulle have været affald, til 

ét nyt stykke. Anvendelsen af kødklister til fremstilling af kødprodukter og andre fødevarer har siden 2010 

været forbudt i Danmark. I mange andre EU-lande er det imidlertid tilladt at tilsætte kødklister i kødpro-

duktion. På grund af EU’s krav om varernes fri bevægelighed og gensidig anerkendelse må Danmark ikke 

forbyde salg og import af kød og fødevarer, som indeholder kødklister, hvis disse produkter kommer fra 

andre EU-lande. Det oplyser Fødevareministeriet i et svar til Folketinget.44 45

18. INGEN HORMONFORSTYRRENDE STOFFER I KOSMETIK
Enhedslisten ønsker at indføre et forbud mod salg af kosmetiske produkter, der indeholder det hormon-

forstyrrende stof butylparaben. Det er EU´s egen vurdering, at butylparaben er hormonforstyrrende.46 

Konkret kan butylparaben nedsætte effekten af det mandlige kønshormon.47 Forbrugerrådet Tænk har 

længe arbejdet for et forbud mod stoffet ud fra den argumentation, at selvom det ikke er påvist hormon-

forstyrrende ved brug af ét produkt indeholdende butylparaben under en vis grænse, så kan brugen af 

flere kosmetiske produkter lede til den såkaldte cocktaileffekt. Cocktaileffekten går ud på, at selvom ét 

produkt ikke isoleret set giver skadevirkninger, så kan det i en cocktail med andre produkter være proble-

matisk. Ifølge Forbrugerrådet findes butylparaben i over 100 produkter.48 I et svar til Folketinget forklarer 

Foto: iStock
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Miljøministeriet, at reglerne for kemi i kosmetiske produkter er totalharmoniseret i EU. Det betyder, at 

Danmark ikke nationalt må indføre forbud mod stoffer i kosmetik, da det vil være i strid med varernes fri 

bevægelighed og det indre marked.49

19. MÆRKNING AF GMO-KØD
Enhedslisten ønsker at indføre GMO-mærke på kød, når der har været benyttet genmodificeret foder i 

produktionen. Både Greenpeace og Forbrugerrådet er enige i, at der bør indføres en mærkningsordning, 

så forbrugerne får et reelt valg i forhold til, om de vil indkøbe kød fra dyr, som har fået GMO-foder. Green-

peace understreger, at produktionen af GMO-foder skaber miljøproblemer, da det udpiner den jord som 

sojaen og majsen skal gro på ved forøget brug af pesticider mm.50 Da Enhedslisten foreslog mærknings-

ordningen til vedtagelse i Folketinget, vurderede Fødevareministeriet, at det vil være en hindring for va-

rernes frie bevægelighed, hvis udenlandske producenter skal benytte en mærkningsordning ved eksport 

til Danmark. Dermed vil et GMO-mærke være i strid med EU-reglerne.51

20. STOP FOR IMPORT AF ÆG MED ØGET SALMONELLARISIKO
Enhedslisten ønsker at sikre en fortsat høj fødevaresikkerhed i Danmark. Danske æg har i årevis været 

næsten fri for salmonella takket være en årelang bekæmpelse af salmonella. Selvom Danmark har fået en 

særstatus i EU, som betyder, at vi i højere grad har mulighed for at stoppe import af salmonella-inficerede 

æg, kan vi forsat ikke stille krav om, at de importerede æg har gennemgået samme stramme kontrol, som 

de danske ægproducenter er underlagt. Fx importerede dagligvarekoncernen Dagrofa, som står bag Meny, 

Spar, Let-Køb og Min Købmand, i 2019 en fjerdedel af deres æg-produkter fra Finland. I Danmark er kravet, 

at hønseflokke skal testes for salmonella hver 2. uge. I Finland og de øvrige EU-lande sker den test kun hver 

15. uge.52 På den baggrund mener Fødevarestyrelsen, at danske æg er mere sikre end udenlandske æg i 

forhold til risikoen for salmonella.53 På grund af EU›s regler om varernes fri bevægelighed, er det ikke tilladt 

for Danmark, at kræve, at æg der importeres til salg i Danmark har gennemgået samme stramme kontrol 

som de danskproducerede æg. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i et svar til Folketinget.54

21. BESKYTTELSE MOD PROBLEMATISKE TILSÆTNINGSSTOFFER
Enhedslisten ønsker helt at forbyde brugen af Titandioxid i fødevarer og andre produkter, som kommer i kon-

takt med mennesker. Titandioxid, også kaldet E171, er et farvestof, der får slik til at være hvidt eller skinnende, 

men det findes også i produkter som maling, tandpasta, tyggegummi og glasur.55 Stoffet er mistænkt for at 

være kræftfremkaldende. Det er desuden påvist, at stoffet er problematisk for personer med tarmsygdom-

me.56 57 58 En række forbruger- og miljøorganisationer har derfor opfordret til at stoffet helt forbydes ud fra 

et forsigtighedsprincip.59 I et svar til Folketinget oplyser Fødevareministeriet, at regulering af fødevaretilsæt-

ningsstoffer er totalharmoniseret i EU.60 Det betyder, at Danmark ifølge EU-reglerne ikke må forbyde tilsæt-

ningsstoffer som Titandioxid (E171), da det vil være i strid med varernes fri bevægelighed. Frankrig valgte i 2019 

at udfordre EU-retten ved at vedtage et midlertidigt forbud imod titandioxid i fødevarer gældende fra 1. janu-

ar 2020 og et år frem. Det skete på baggrund af en undersøgelse foretaget af det franske fødevaresikkerheds-

agentur ANSES, som i modsætning til EU’s fødevareagentur, ikke mente, at det kunne udelukkes at titandioxid 

var skadeligt. En række EU-lande, samt repræsentanter fra industrien har problematiseret det franske forbud, 

da de mener det bryder med EU’s indre marked. EU-Kommissionen overvejer i øjeblikket det næste skridt.61
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22. BEDRE KONTROL MED DYREVELFÆRD FOR GADEHUNDE FRA UDLANDET
Enhedslisten ønsker, at kontrollen med import af gadehunde fra især Syd- og Østeuropa skal styrkes, så 

det sikres, at hundene ikke smitter mennesker med sygdomme, og der sikres ordentlig dyrevelfærd for de 

importerede hunde. Et studie fra Københavns Universitet blandt 173 danske dyrlæger har vist, at mange 

af de ca. 5.000 gadehunde, der er kommet til Danmark fra Syd- og Østeuropa siden 2001, ofte medbrin-

ger eksotiske sygdomme og har adfærdsproblemer. Importen vurderes derfor, at medføre et stort antal 

aflivninger, sygdomstilfælde og mistrivsel blandt dyrene. De importerede gadehunde risikerer samtidig at 

smitte raske hunde i Danmark.62 Den Danske Valcea Gruppe, DDVG, er en af bagmændsgrupperne bag. 

De har solgt ca. 2.500 rumænske gadehunde til danskere, hvor mange har lidt af hjerte- og nyresygdom-

me, brækkede knogler, kronisk øjenbetændelse, lopper, orm, rådne tænder og adfærdsvanskeligheder.63 

Miljø- og Fødevareministeriet skriver i et svar til Folketinget, at det indenfor EU-reglerne ikke er muligt at 

indføre en bedre kontrol med import af gadehunde fra EU-lande, da området er totalharmoniseret i EU.64 65

23. STOP FOR SALG AF TURBOKYLLINGER
Enhedslisten vil en naturlig fødevareproduktion med respekt for dyrevelfærden. Derfor ønsker vi at for-

byde produktion og salg af såkaldte turbokyllinger i Danmark. Turbokyllingen Ross 308 er en kyllingerace, 

der er avlet til ekstremt hurtig vækst. Der er ingen grænser for, hvor meget kyllingerne må vokse dagligt. 

På de omtrent 5 uger inden slagtningen vokser kyllingeracen fra 40 g til over 2 kg. Kyllingerne opdrættes 

typisk i lukkede haller uden naturligt lys og med lysprogrammer med få og korte mørke perioder i løbet af 

en dag. Jo mere lys kyllingerne får, desto mere spiser de, og derfor kan de vokse hurtigere. Den unaturlige 

hurtige vækst har store negative konsekvenser for kyllingernes helbred og adfærd. Flere af kyllingerne op-

lever organsvigt, fordi deres indre organer ikke kan følge med den hurtige vækst. Deres ben kan heller ikke 

følge med, og de fleste kyllinger sidder derfor ned fra de er 2-3 uger gamle. Derudover får kyllingerne et 

uforholdsmæssigt stort brystparti, der forstyrrer deres tyngde- og balancepunkt. 3 ud af 4 af kyllingerne 

kan derfor ikke gå normalt op til slagtetidspunktet. Det skønnes, at 9 ud af 10 af de solgte kyllingeudskæ-

ringer i de danske supermarkeder er turbokyllinger.66 Fødevareministeriet har med henvisning til reglerne 

om varernes fri bevægelighed i EU oplyst, at det ikke er muligt for Danmark at indføre et forbud mod at 

sælge kød fra turbokyllinger, da disse opfattes som en vare, hvorfor producenter fra andre EU-lande frit 

skal kunne sælge dem i Danmark.67

24. FAIR KONKURRENCE FOR LANDBRUGSPRODUKTION 
MED BEDRE DYREVELFÆRD
Enhedslisten ønsker at beskytte landbrugsproduktion, som lever op til strammere krav om dyrevelfærd, 

fra unfair konkurrence fra udlandet. Selvom der forsat er plads til store forbedringer af de danske dy-

revelfærdsregler, så stiller Danmark på flere områder strammere krav til dyrevelfærden end i de øvrige 

EU-lande. Det gælder fx i forhold til æglæggende høns, hvor Danmark har strammere krav til, hvor mange 

høns der maksimalt må være i et bur, samt hvor meget plads dyrene skal have.68 De lempeligere dyre-
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velfærdsregler i andre EU-lande betyder, at produktionen bliver billigere. Det betyder, at de kan sælge 

deres varer billigere i Danmark end de danske landmænd, der producerer under de strammere dan-

ske dyrevelfærdsregler. Løsningen er, at stille de samme dyrevelfærdskrav til fødevarer, der importeres 

fra udlandet og sælges i Danmark. Fødevareministeriet har i et svar til Folketinget oplyst, at Danmark  

i henhold til EU-retten ikke må stille krav om, at fødevarer, der importeres fra andre EU-lande og sælges 

i Danmark, skal leve op til Danmarks strengere dyrevelfærdslovgivning. Det skyldes, at et sådant krav vil 

hindre varernes frie bevægelighed i EU.69

Foto: iStock
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25. IKKE FLERE SLUKKEDE BILBAGLYGTER – AUTOMATISK 
TÆNDING AF BAGLYGTER PÅ ALLE BILER
Enhedslisten ønsker, at sikre at biler på de danske veje automatisk tænder baglygterne, når bilen tændes. 

Danmark har haft lovkrav om tændt kørelys på biler siden 1989. Derfor har vi i mange år været vant til, 

at både for- og baglygterne automatisk tændes, når bilen blev startet. Men en EU-lov dikterede i 2011, 

at nye biler ikke længere automatisk skulle tænde baglygterne, når bilen blev tændt. Det har skabt sto-

re problemer især i de nordiske lande, hvor det bliver langt tidligere mørkt i vinterhalvåret, og hvor det 

derfor giver rigtig god mening, at baglygterne som udgangspunkt altid er tændt sammen med kørelyset.70 
71 72 Selvom EU-reglen delvist blev ændret igen i 2016, nåede der i perioden at blive solgt ca. 500.000 per-

sonbiler i Danmark, hvor baglygterne skal tændes manuelt af bilisten, hvis ikke bilen har en lyssensor. Når 

man bevæger sig ud i trafikken, kan man derfor i dag risikere at møde biler, som kører rundt uden lys i 

baglygterne, når det for eksempel er mørkt eller tåget.73 En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viste 

i 2020, at tre ud af fire bilister har oplevet, at andre bilister ikke havde tændt baglygterne, mens det var 

mørkt eller der var nedsat sigtbarhed. Heraf siger 17%, at der opstod en kritisk situation, hvor de fx måtte 

bremse eller kom ud i rabatten, fordi en anden bil ikke havde lys i baglygterne.74 Bilerne kan normalt om-

kodes på et værksted, så baglygterne også tænder, når motoren startes. Trafikministeriet har imidlertid i 

et svar til Folketinget oplyst, at Danmark ikke ifølge EU-reglerne kan kræve, at dansk indregistrerede biler, 

som er blevet typegodkendt i perioden 2011-2016 skal omkodes – hvor det er teknisk muligt – således at 

baglygterne tændes automatisk, når bilen startes. Når først EU har typegodkendt en bil er det i strid med 

EU-reglerne om varernes fri bevægelighed, hvis et EU-medlemsland indfører supplerende krav.75 76

26. STØJGRÆNSE FOR LARMENDE MOTORCYKLER
Enhedslisten ønsker, at der skal sættes en national grænse for, hvor meget motorcykler og andre køretø-

jer må støje. På nuværende tidspunkt er der ingen fast grænse for støjniveauet. Det skyldes, at alle mo-

torcykler og andre køretøjer har en såkaldt typegodkendelse. Typegodkendelsen tillader et støjniveau fra 

køretøjet, der er fastsat på baggrund af bl.a. motorstørrelsen og produktionsåret. Efter typegodkendelse 

er køretøjet i praksis godkendt til det pågældende støjniveau, så længe det kan køre. Det har medført, 

at politiet har stoppet køretøjer grundet larm, men ikke har kunne give bøder eller anden straf, da type-

godkendelsen tillader støjniveauet.77 Udover at støjen er generende for borgere, så påpeger WHO også, at 

larm på over 53 decibel kan have sundhedsskadelige konsekvenser.78 Der er en stigende tendens til larm 

fra motorcykler, hvor flere og flere overstiger 90 decibel.79 I et svar til Folketinget understreger Transport-

ministeriet, at Danmark ikke kan indføre en national grænse for støj fra køretøjer, da typegodkendelser 

er fælles EU-regler.80

27. FAIR KONKURRENCE I TRANSPORTBRANCHEN
Enhedslisten ønsker, at det skal være muligt for myndighederne, at tilbageholde både gods og lastbil, 

hvis der udstedes en bøde eller afgift til en udenlandsk lastbil. DTL – danske vognmænds brancheorga-
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nisation – har længe råbt op om uholdbare og konkurrenceforvridende forhold for vognmænd ansat i 

et dansk fragtfirma sammenlignet med vognmænd, der er ansat i fragtfirmaer fra andre EU-lande. Nye 

regler med tidsbegrænset lastbilparkering på rastepladser samt indførsel af store bøder for at bryde 

reglerne skulle forhindre, at lastbiler fra udlandet slog sig ned og brugte rastepladserne ulovligt som 

campingpladser – med den konsekvens, at lastbiler fra danske transportvirksomheder ofte havde svært 

ved at finde parkering, så de kan holde deres lovpligtige hvil. En opgørelse har imidlertid vist, at imens 

vognmænd fra danske transportvirksomheder sidste år betalte over 90% af de pålagte afgifter, betalte 

vognmænd fra udenlandske transportvirksomheder under 20% af de uddelte bøder. Det var altså under 

en femtedel af de 4.796 parkeringsafgifter udstedt fra 1. marts 2019 til 1. januar 2020 til vognmænd fra 

udenlandske transportvirksomheder, der blev betalt.81 Det skyldes, at Danmark har langt sværere ved at 

opkræve bøderne, når de er udstedt til vognmænd fra andre EU-lande. Det skaber unfair konkurrence, 

at inddrivelsen af bøder er så forskellig for vognmænd ansat i et dansk transportfirma og vognmænd 

ansat i transportfirmaer fra andre EU-lande. DTL har derfor foreslået, at de danske myndigheder skal 

kunne tilbageholde lastbilens gods indtil bøden er betalt. Det er med de gældende regler delvist mu-

ligt at tilbageholde lastbiltrækkeren, men ikke selve sættevognen med godset. Det betyder, at trans-

portvirksomheden i tilfælde af tilbageholdelse af lastbilen blot kan tilkalde en ny lavtlønschauffør i en 

ny lastbil, der kan overtage vognlæsset og bringe godset frem i tide.82 83 Dermed bliver omkostningen for 

forseelsen stærkt minimeret. I et svar til Folketinget meddeler Transportministeriet, at det ikke er muligt 

i overensstemmelse med EU-reglerne, at give de danske myndigheder ret til at tilbageholde godset indtil 

bøden eller afgiften er betalt.84
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28. BEVAR SLAGTERIARBEJDSPLADSER MED ORDENTLIGE LØNFORHOLD
Enhedslisten ønsker at sikre, at slagteriarbejdspladser på ordentlige løn- og arbejdsvilkår bliver i Dan-

mark. De seneste år er tusindvis af slagteriarbejdspladser rykket ud af Danmark til andre EU-lande. De er 

især flyttet til Tyskland og Polen, hvor arbejdsgiverne kan nøjes med at betale meget lave lønninger under 

usle arbejdsforhold.85 Problemet med udflytningen af slagteriarbejdspladserne kan løses ved at indføre en 

miljøafgift på transport af levende grise, der transporteres i mere end 4 timer. Herved vil det gøres mere 

rentabelt at slagte grise i Danmark frem for at transportere dem til udlandet. Miljø- og fødevareministe-

riet har imidlertid oplyst, at et sådant forslag vil være i strid med EU’s krav om varernes fri bevægelighed, 

idet levende grise i EU-sammenhæng opfattes som en vare.86

29. LUK NED FOR OMSTRIDTE VIKARBAGMÆND
Enhedslisten ønsker et opgør med udenlandske vikarbureauer og deres bagmænd, der undergraver løn- 

og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Mange af de groveste eksempler vi har set på social 

dumping i Danmark stammer ifølge fagbevægelsen fra vikarbureauer, som har udstationeret arbejdere 

fra andre EU-lande. Ved at formidle billig arbejdskraft mellem to forskellige arbejdsmarkeder omgår kre-

ative bagmænd regler for løn- og arbejdsvilkår, som landene hver især har. Fx har der i Danmark været 

sager, hvor et irsk vikarbureau via sit datterselskab på Cypern udstationerede vikarer fra Rumænien til 

at arbejde i Danmark.87 Også i Norge har der været store problemer med vikarbureauer, som har impor-

teret billig arbejdskraft.88 Fagbevægelsen i Danmark og flere andre lande har derfor krævet et forbud 

imod, at vikarer kan udstationeres i andre lande inden for brancher, der er særlig udsat i forhold til social 

dumping.89 Beskæftigelsesministeriet oplyser imidlertid i et svar til Folketinget, at EU’s regler om den fri 

bevægelighed for tjenesteydelser forhindrer Danmark i at indføre et særskilt forbud imod udstationering 

af vikarer fra andre EU-lande.90

30. OPGØR MED SKATTEKRONER TIL UBLU DIREKTØRLØNNINGER
Enhedslisten ønsker, at himmelflugten på direktørlønninger bremses, så direktører og almindelige an-

satte deler kagen mere ligeligt imellem sig. En undersøgelse af udviklingen i 800 danske virksomhe-

der foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vist, at topchefernes løn er vokset dobbelt så 

hurtigt som medarbejdernes de seneste 20 år, og at topcheferne har øget deres indkomst med ca. 50 

procent siden finanskrisen.91 Et af værktøjerne til at opnå mere ligeløn mellem direktører og ansatte 

er, at staten, regioner og kommuner stiller krav om en anstændig lønpolitik, når der købes ind til det 

offentlige. Det kan gøres ved at vægte løngabet mellem direktørlønninger og gennemsnitslønnen for 

alle medarbejdere i en virksomhed, som et kriterium i tildelingen af offentlige kontrakter. Ifølge Er-

hvervsministeriet er det imidlertid ikke muligt at vægte et sådant kriterium, da det vurderes, at være 

i strid med EU’s udbudsdirektiv.92
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31. MERE GENNEMSIGTIGHED I LØN- OG ARBEJDSVILKÅR 
– LOFT OVER ANTAL UNDERENTREPRENØRER
Enhedslisten ønsker at indføre et loft over antallet af underentreprenører i offentlige udbud. En lang 

række af underentreprenører skader gennemsigtigheden og besværliggør kontrollen med at arbejdet 

foregår under ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan i sidste ende gøre det svært at bekæmpe social 

dumping samt undgå, at offentlige skattekroner ender i lommerne på kriminelle bagmænd. I 2019 under-

kendte EU en italiensk lov, der sikrede, at maksimalt 30 procent af kontrakten ved offentligt byggeri måtte 

gennemføres af underentreprenører. Loven var til for at begrænse mafiaens muligheder for at infiltrere 

kontrakter. En lignende lovgivning har man i Norge, men ESA har nu åbnet sag angående denne lov. ESA er 

en institution, der skal sikre, at Norge og andre lande, der ikke er medlem af EU men af det økonomiske 

samarbejde EØS, lever op til reglerne for Det Indre Marked.93 Sagen har fået den norske fagbevægelse på 

banen i kampen mod social dumping og kriminalitet, hvilket Enhedslisten selvfølgelig bakker op om.94 ESA 

henviser i den norske sag til samme EU-regler, som man benyttede til at underkende de italienske regler.95

32. RETTEN TIL OVERENSKOMST SKAL STÅ OVER DEN FRI ETABLERINGSRET
Enhedslisten ønsker, at arbejdstagernes ret til overenskomst skal stå over arbejdsgivernes ret til fri etab-

lering. Den norske højesteret har, med henvisning til EU-regler, dømt en havneblokade i Drammen for 

ulovlig. Havnearbejderne havde blokeret havnen, da den danske virksomhed Holship nægtede at tegne 

overenskomst til dets norske ansatte. Reglerne om fri etableringsret gør det muligt for virksomheder at 

etablere sig frit indenfor EU´s økonomiske samarbejdszone (EØS), hvorfor det derfor anses for ulovligt af 

havnearbejderne at blokere for Holships adgang. I praksis medvirker EU til social dumping, da gode løn- og 

arbejdsvilkår presses af den frie etableringsret.96

33. ANMELDEPLIGT 8 DAGE FØR UDSTATIONERET ARBEJDE PÅBEGYNDES
Enhedslisten ønsker, at fagbevægelsen udstyres med de bedste værktøjer i kampen mod social dumping. 

Arbejdsmarkedets parter har tidligere foreslået, at der indføres et krav om, at der skal ske en forhånds-

anmeldelse hos myndighederne i det såkaldte RUT-register 8 dage forud for, at en virksomhed fra et andet 

EU-land udstationerer arbejdere til at udføre arbejde i Danmark. I dag skal virksomheden først anmelde 

sig i RUT-registeret, når arbejdet påbegyndes.97 Det gør det sværere for arbejdstilsynet, SKAT og fagbevæ-

gelsen, at udføre den nødvendige kontrol af om gældende regler overholdes og at arbejdet foregår på 

ordentlige løn- og arbejdsvilkår. I Schweiz – der som bekendt ikke er medlem af EU – gælder en sådan 

regel om forhåndsanmeldelse af udstationering af arbejdere allerede, og fagbevægelsen i landet anser 

det som et vigtigt værktøj i kampen mod social dumping.98 99 EU-Kommissionen har imidlertid gjort det 

klart, at Danmark ikke kan indføre en lignende regel, da det vil være i strid med EU-retten og EU’s udsta-

tioneringsdirektiv.100 101

34. OFFENTLIG ADGANG TIL RUT-REGISTERET
Enhedslisten ønsker, at virksomheder, offentlige myndigheder og almindelige borgere kan bidrage i kam-

pen imod social dumping. Indtil 2019 kunne alle søge i det såkaldte RUT-register (Register for udenland-

ske tjenesteydere). Her kunne man tjekke om en udenlandsk virksomhed eller en underentreprenør, der 

arbejder i Danmark havde registreret sig i RUT i overensstemmelse med reglerne. Registreringen i RUT er 
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vigtig, fordi den muliggør, at myndighederne og fagbevægelsen kan sikre, at arbejdet foregår i overens-

stemmelse med gældende regler og udføres på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Fagbevægelsen har bl.a. 

fået henvendelser fra andelsboligforeninger, som gerne vil sikre, at der ikke foregår social dumping på 

deres byggeplads i forbindelse med byggeri eller renovation.102 En dom i højesteret har med henvisning til 

EU-retten og en afgørelse fra EU-domstolen imidlertid slået fast, at den offentlige adgang til oplysninger 

i RUT om, hvor arbejdet finder sted, er i strid med EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed. Den 

offentlige adgang er derfor nu lukket.103 104 105

Foto: Maria Prudholm
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35. REGISTERPLIGT FOR ARME-BEN-FIRMAER OG FUP-SELVSTÆNDIGE
Enhedslisten ønsker at, der skal være stram kontrol med såkaldte arme-ben-firmaer og fupselvstæn-

dige fra andre EU-lande. ”Arme-og-ben-firmaer” dækker over arbejdsgivere, som hyrer en arbejder 

som selvstændig, men som reelt har vedkommende ansat som lønmodtager. Det kan fx være et 

arbejdssjak, der hyres til en konkret byggeopgave, men hvor arbejdsgiveren ansætter dem alle som 

selvstændige for at slippe for at følge overenskomsten eller skulle leve op til arbejdsmiljølovgivning. 

Problemet med arbejdsgiveres brug af ”arme-ben-firmaer” fra især EU-lande er ifølge fagbevægelsen 

et voksende problem.106 I dag skal alle udenlandske firmaer – både med og uden ansatte – melde sig 

til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere, RUT, før de udfører arbejde i Danmark. Registreringen i 

RUT er et vigtigt redskab for myndigheder og fagbevægelsen i forhold til at afsløre snyd med falske 

selvstændige, der reelt arbejder som almindelige lønmodtagere.107 EU-Kommissionen har imidlertid 

gjort klart, at kravet om at selvstændige skal registrere sig i RUT-registeret bryder med EU-traktatens 

bestemmelser om den fri og uhindrede bevægelighed for tjenesteydelser. Den danske regering har 

derfor i 2020 fremlagt et lovforslag, som indskrænker anmeldepligten for selvstændige til særlige 

”risikobrancher”. Fagbevægelsen i byggebranchen frygter, at ændringen vil betyde, at det bliver nem-

mere for fupfirmaer at flyve under radaren og mener fortsat, at alle selvstændige, uanset branche, 

burde opføres i RUT.108 Men det kan altså ifølge Beskæftigelsesministeriet ikke lade sig gøre inden for  

EU-reglerne.109

36. OMGÅENDE KONSEKVENS VED MANGLENDE ANMELDELSE I RUT-REGISTERET
Enhedslisten ønsker at give Arbejdstilsynet mulighed for at stoppe arbejdet på en arbejdsplads, hvis ar-

bejdstilsynet ved et tilsyn kan konstatere, at en eller flere udenlandske virksomheder, som arbejder på 

stedet, ikke har levet op til pligten om at registrere sig i RUT. På den måde ville man kunne sikre, at firmaer 

fra andre EU-lande ikke blot laver arbejdet færdigt og forsvinder ud af landet uden nogensinde at blive 

registreret og uden at betale eventuelle bøder.110 I dag kan Arbejdstilsynet give strakspåbud om at stoppe 

arbejdet, hvis der fx konstateres brud på sikkerhed eller arbejdsmiljølovgivningen. Forslaget om at give 

arbejdstilsynet mulighed for at stoppe arbejdet ved manglende registrering i RUT har i mange år været 

fremført af fagbevægelsen.111 112 En tværministeriel arbejdsgruppe, som fik til opdrag af Folketinget, at un-

dersøge mulighederne for at indføre en sådan regel, har imidlertid konkluderet, at det vil være i strid med 

EU-reglerne, hvis Arbejdstilsynet får ret til at stoppe arbejdet på en arbejdsplads i tilfælde af manglende 

registrering i RUT.113

37. STOP FOR LØNDUMPING PÅ DIGITALE PLATFORME
Enhedslisten mener, at det er afgørende, at der sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår på de digitale 

platforme, hvor folk kan tilbyde deres arbejdskraft. Det var derfor positivt, da 3F i 2018 kunne annoncere, 

at der var indgået en ny type overenskomstaftale mellem den digitale rengøringsplatform Hilfr og fag-

foreningen. For at bekæmpe social dumping valgte platformen i samarbejde med konkurrenten Happy 

Helper desuden at indføre en minimumspris på vegne af de arbejdere, som udbød deres arbejdskraft gen-

nem dem. En afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2020 slog imidlertid fast, at den fastsatte 

minimumspris var i strid med de danske konkurrenceregler.114 Erhvervsministeriet har oplyst, at selvom 

Danmark skulle ændre sin lovgivning med henblik på, at tillade mindstepriser på de digitale platforme, så 

vil EU-traktaten konkurrenceregler fortsat forbyde det.115
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38. SKARPERE TILSYN MED UDENLANDSKE KAPITALFONDE
Enhedslisten ønsker et skarpt tilsyn med udenlandske kapitalfonde, der indleder opkøb af kritisk in-

frastruktur, fast ejendom og større ejerandele i selskaber i Danmark. Der er løbende sager, hvor store 

udenlandske kapitalfonde med blakket ry foretager aggressive opkøb i Danmark alene med sigte på 

at score hurtige penge og uden hensyntagen til bredere samfundsinteresser.116 117 Tilsynet skal afdæk-

ke omfanget af de udenlandske kapitalfondes opkøb og levere oplysninger, som både sælgere og de 

danske myndigheder kan anvende i forbindelse med screening og beslutning om, hvorvidt en handel 

skal gennemføres eller godkendes. Erhvervsministeriets umiddelbare vurdering er dog, at et sådant 

tilsyn vil være i strid med EU’s krav om fri bevægelighed for kapital og EU-traktatens bestemmelse om 

fri etableringsret.118

39. AFSKAF FRADRAG FOR SKATTELY-VIRKSOMHEDER
Enhedslisten ønsker at fjerne fradrag og andre skattemæssige fordele, som virksomheder med hoved-

sæde i skattely nyder godt af. Konkret ønsker vi eksempelvis, at de lukrative fradrag virksomheder har i 

Danmark, gøres utilgængeligt for virksomheder, der har deres hovedsæde i kendte skattelylande såvel i 

som udenfor EU. Skatteministeriet vurderer, at det vil blive anset som forskelsbehandling af virksomheder 

inden for EU’s indre marked. En sådan forskelsbehandling er i strid med EU´s regler, hvilket gør det umuligt 

at afskære virksomheder i skattely fra fradragsfordelene i Danmark.119

40. INGEN HJÆLPEPAKKER TIL VIRKSOMHEDER I EU-SKATTELY
Enhedslisten ønsker, at der skal oprettes en national sortliste over alle skattelylande, og at der skal være 

en række hårde konsekvenser for at optræde på listen – herunder udelukkelse fra at modtage skatte-

kroner i corona-hjælpepakker, så længe man har hovedsæde i et sortlistet land. Enhedslisten mener, at 

det kun er fair, at man betaler sin skat som virksomhed, hvis man benytter sig af hjælpepakker betalt af 

fællesskabet. EU-Kommissionen har afvist, at virksomheder med hovedsæde i et EU-land, der er skattely, 

kan udelukkes fra at modtage midler fra hjælpepakker, da det er i modstrid med kapitalens fri bevæge-

lighed. Både Holland og Luxembourg, der begge er medlemmer af EU, er ellers på top ti over de værste 

skattely i verden.120

41. BEGRÆNS BANKERNES SPEKULATIVE ADFÆRD
Enhedslisten ønsker strammere regler for sekuritisering. Sekuritisering betyder, at en bank puljer en ræk-

ke lån sammen til et samlet værdipapir, der efterfølgende kan sælges videre på det finansielle marked 

for profit.121 Sekuritiseringer blev kendt som én af de medvirkende årsager til de krak i den amerikanske 

finanssektor, der udløste finanskrisen. Fordelen for de finansielle institutioner er, at hvor ét lån kan have 

en lav kreditvurdering, så kan denne vurdering forbedres, når lånet puljes sammen med flere andre lån.122 

Sekuritiseringer er ikke nødvendigvis skadelige, og kan anvendes til fornuftige formål. Men problemet er, 
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at risikoen pga. de mange bundtede forskelligartede lån er svær at gennemskue for investorerne, som 

ikke selv har foretaget kreditvurderingen. I Enhedslisten mener vi, at der bør være stramme regler for 

sekuritisering. EU har vedtaget en forordning, som har til formål at fremme et europæiske marked for se-

kuritiseringer – blandt andet ved at sænke kapitalkravene for særlige typer af sekuritiseringer. Da der er 

tale om totalharominserede EU-regler, er det ifølge Finansministeriet ikke muligt for Danmark at indføre 

strammere regler.123 124 125

Foto: iStock
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42. FOREBYGGELSE AF ALKOHOLMISBRUG – STOP FOR ALKOHOLREKLAMER
Enhedslisten ønsker et stop for kommerciel reklamering for alkohol i alle medier, herunder på TV, som 

en del af arbejdet med at forbygge alkoholmisbrug. Et sådant forbud har også tidligere været anbefalet 

af Forebyggelseskommissionen.126 Danske unge er blandt de unge i Europa, der drikker mest. Alligevel er 

den danske markedsføringslov om alkohol meget lempelig. TV-reklamer for alkohol har i mange år været 

forbudt i Sverige. Forbuddet omgås imidlertid af TV-stationer, som sender fra andre EU-lande og som mål-

retter deres reklamer mod det svenske publikum. På den baggrund undersøgte den svenske regering i 2018 

muligheden for at lade de TV-stationer, som sender fra udlandet, være omfattet af det svenske forbud.127 

EU-Kommissionen gjorde imidlertid klart, at det ville være i strid med EU-reglerne, hvorfor forslaget blev 

droppet.128 129 Erhvervsministeriet har ligeledes i svar til Folketinget oplyst, at Danmark ikke kan lave et 

forbud imod kommercielle reklamer for alkohol i alle medier, som opererer i Danmark, da et sådan forbud 

vil være i strid med EU-reglerne.130

43. MEDICINFORSYNING PÅ FÆLLESSKABETS HÆNDER
Enhedslisten er tilhængere af, at det offentlige skal kunne stå for importen af medicin og varetagelse af 

driften af medicindepoter, der leverer til apotekerne. Offentligt drevne medicindepoter kan sikre, at der 

ud over nødlagrene på de enkelte hospitaler også opbygges et centralt lager af medicin. Det vil styrke 

forsyningssikkerheden i krisesituationer som bl.a. den aktuelle coronapandemi. Det vil samtidig sikre, at 

Danmark ikke risikerer, at skulle betale overpris for vigtig medicin. Norge har tidligere haft et statsmono-

pol på oplagring, eksport og import af medicin i landet. Det statsejede Norsk Medisinaldepot (NMD) sik-

rede, at der til enhver tid var et tilfredsstillende nødlager af medicin i Norge. Norge blev imidlertid tvunget 

til at privatisere Norsk Medisinaldepot i forbindelse med landets tilslutning til EU’s indre marked, da det 

offentlige monopol blev vurderet i strid med EU’s konkurrenceregler. I dag sidder den amerikanske multi-

nationale medicinalgigant McKesson Corporation på det meste af det norske marked og har kontrol med 

hele værdikæden.131 I forlængelse af en EU-dom i 2005 blev Sverige på lignende vis tvunget til at opgive sit 

offentlige monopol på at drive apoteker.132 De svenske konkurrencemyndigheder konkluderede i 2017, at 

apotekernes priser på medicin er steget siden liberaliseringen.133

44. STOP FOR TOBAKSINDUSTRIENS KREATIVE FINTER 
– MINDSTEPRISER FOR CIGARETTER
Enhedslisten ønsker, at der indføres mindstepriser på cigaretter. Et flertal i Folketinget blev i 2019 enige 

om at gøre cigaretter dyrere ved at pålægge en afgift. Men verdens største tobaksproducent Phillip Morris 

valgte, samtidig med at den nye afgift blev indført, at sænke priserne på sine cigaretter til indkøbspris. 

Producenten betalte altså selv afgiftsforhøjelsen. På den måde har tobaksindustrien sikret, at effekten 

af Folketingets beslutning er blevet begrænset. Det har fået flere af Folketingets partier til at kræve, at 

man indfører en mindstepris på cigaretter for derved, at tvinge industrien til at følge det vedtagne pris-

niveau.134 En meningsmåling foretaget af YouGov for Kræftens Bekæmpelse har ligeledes vist, at to ud af 



27SUNDHED

tre danskere bakker op om, at man politisk sikrer en mindstepris på 55 kr. for en pakke cigaretter.135 Ifølge 

Skatteministeriet kan Danmark imidlertid ikke indføre mindstepriser på cigaretter og andre tobaksvarer, 

da det vil være i strid med EU’s tobaksdirektiv.136 137 138

45. HØJ PATIENTSIKKERHED FOR RECEPTPLIGTIG MEDICIN
Enhedslisten ønsker, at det skal forbydes at importere receptpligtig medicin via udenlandske hjemmesi-

der. I december 2019 afslørede DR, at dansksprogede hjemmesider med hovedsæde i et andet EU-land 

sælger receptpligtig medicin til danskere. Det bekymrer både læger og patientforeninger, da flere af de 

medicinale præparater, der sælges på siderne, kun bør ordineres til patienter efter en fysisk undersøgel-

se. Dertil kommer, at selvom det er læger, der ordinerer medicin gennem hjemmesiderne, så har de ikke 

adgang til patientens medicinkort. De ved altså ikke, hvilken anden medicin vedkommende tager, lige-

som de ikke kender til patientens sygehistorik. Det bekymrer læger og patientforeninger, da der er store 

sundhedsmæssige risici forbundet hermed. Patientforeningerne ønsker derfor, at begrænse importen af 

receptpligtig medicin. EU-regler betyder imidlertid, at danske myndigheder ikke kan gøre op med impor-

ten medicinen, når den sker fra andre EU-lande.139

Foto: iStock
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46. GØR DET GRATIS FOR VIRKSOMHEDER  
AT DONERE VARER TIL GENBRUGSBUTIKKER
Enhedslisten ønsker, at det skal være gratis for virksomheder at donere varer til genbrugsbutikker. 

Som reglerne er nu, er virksomheder tvunget til at betale den såkaldte udtagningsmoms, hvis man vil 

give varer væk. Dvs., at en virksomhed skal betale 25 procent af varens værdi for at donere den til en 

genbrugsbutik.140 Det har eksempelvis medført, at virksomheder destruerer varer, der intet er i vejen 

med, men som man ikke har kunnet sælge. Konkret har Sportmaster snittet hul i sko, der ikke fejlede 

noget, mens H&M og Bestseller er blevet taget i at brænde store mængder tøj af.141 Der er ganske 

simpelt større økonomisk incitament for den enkelte virksomhed til at destruere varer, end der er til 

at donere dem til genbrug og velgørenhed. Grundet EU´s fælles momsregler er det ikke muligt at fjerne 

momsen på varer, der skal gives til genbrug. Regeringen har foreslået en ændring i momsreglerne, så 

det kan blive billigere for virksomheder at donere.142 Desværre blokerer EU´s regler for, at man kan gøre 

det helt gratis.143 144

47. BEDRE KONTROL MED OVERFISKERI I DANSKE FARVANDE
Enhedslisten ønsker, at vi har kontrol med, at der ikke sker overfiskning i danske farvande. Hollandske 

fiskerfartøjer har blandt danske fiskere og myndigheder længe været under mistanke for overfiskning 

af rødspætter i Skagerrak.145 Derfor ønsker vi, at der indføres krav om, at fangsten fra fiskeri i danske 

farvande skal landes og opgøres i Danmark, inden fiskefartøjet forlader dansk farvand. På den måde vil 

danske myndigheder kunne kontrollere, at der ikke sker overfiskeri fra udenlandske fiskefartøjer. Det er 

imidlertid ifølge EU-reglerne ikke tilladt for Danmark at indføre et sådant krav, da EU´s regler betyder, 

at der på den enkelte fangstrejse kan fiskes i flere nationale farvande. Derfor vil det være i strid med 

EU-reglerne, hvis Danmark indfører regler om at lande fangsten i Danmark, inden man forlader dansk 

farvand.146

48. DEMOKRATISK KONTROL MED KRITISK INFRASTRUKTUR
Enhedslisten mener, at det er afgørende, at staten fortsat har demokratisk kontrol med kritisk infrastruk-

tur – især i situationer, hvor det er blevet delvist privatiseret. Det kan sikres ved, at staten beholder sin 

kontrollerende indflydelse uanset størrelsen på statens aktiepost eller ved fx at give Folketinget ret til at 

kunne nedlægge veto imod, at store multinationale selskaber køber store aktieposter. Det forsøgte man 

blandt andet, da et flertal i Folketinget besluttede at sælge ud af Københavns Lufthavn, idet det blev 

indført i vedtægterne at ingen aktionær bortset fra den danske stat kunne eje mere end 10 procent af 

selskabets kapital. En dom ved EU-domstolen dømte imidlertid, at det var i strid med EU’s krav om kapi-

talens fri bevægelighed, at opstille sådanne ejerskabsbegrænsninger. Derfor blev Danmark efterfølgende 

tvunget til at opgive bestemmelsen.147 148 På lignende vis har andre EU-lande som Holland og Spanien også 

måttet opgive særlige bestemmelser, der sikrede demokratisk kontrol med lufthavne, teleselskaber og 

postvæsen.149
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49. TILBAGERULNING AF LIBERALISERINGEN PÅ SPILLEMARKEDET
Enhedslisten ønsker, at det statsejede Danske Spil igen skal have monopol på spilmarkedet i Danmark. Frem 

til 2007 havde det statsejede Danske Spil monopol på at måtte udbyde spil og online gambling. Danske 

Spils såkaldte udlodningsmidler gør, at der hvert år går ca. 1 milliard kroner fra Danske Spil til almennyttige 

formål, fx til finansiering af forenings- og idrætsliv.150 Enhedslisten mener, at det er en god konstruktion til 

finansiering af forenings- og idrætsliv, der kommer den brede befolkning til gode. Derfor bør der være stats-

lig kontrol med markedet, så profitten ikke går til investorer og udenlandske spekulanter. I 2007 sendte EU 

en såkaldt begrundet udtalelse til Danmark om, at spilmonopolreglerne var i strid med fri konkurrence på 

området.151 Det ledte til en liberalisering, der desuden også ramte Finland, ligesom EU har presset Tyskland 

og Sverige m.fl. væk fra et statsligt spilmonopol.152 I 2018 spurgte vi i Enhedslisten Erhvervsministeriet, om det 

under de gældende EU-regler ville være muligt at tilbagerulle liberaliseringen af spilmarkedet og genindføre 

spilmonopolet. Erhvervsministeriet konkluderede i sit svar, at det ikke er muligt.153

50. MULIGHED FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LOKALE BIOGRAFER
Enhedslisten ønsker, at det skal være muligt at give kommunal støtte til drift af lokale biografer uden for 

de store byer ud fra et demokratisk skøn under det kommunale selvstyre. Siden vedtagelsen af filmloven 

i 1997 har det været tilladt for kommuner at støtte biografer. Det har en stor del af landets kommuner 

hidtil benyttet sig af bl.a. for at holde liv i de mindre lokalbiografer, der ofte drives af frivillige kræfter. En 

række kommercielle biografer, herunder Cinemaxx og Nordisk Film som sidder på 75 procent af markedet, 

klagede imidlertid til EU-Kommissionen over, at det var konkurrenceforvridende, når mindre biografer får 

kommunal støtte eller er kommunalt drevne. EU-Kommissionen indskærpede derfor i 2013 overfor Dan-

mark, at det ikke er tilladt at støtte lokale biografer med mere end 1,5 millioner kr. over en treårig periode, 

medmindre de omdannes til kunstbiografer, der ikke viser kommercielle premierefilm.154 Dette førte til, at 

de danske regler blev ændret.155 Siden da har flere lokale biografer måttet lukke eller omdannes til kunst-

biografer med et snævert repertoire.156 
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”I takt med at magt overføres til Bruxelles, griber EU ind 

i flere og flere dele af vores samfund. Og hver gang det 

sker, indskrænkes det demokratiske råderum og dermed 

borgernes mulighed for øget indflydelse på det samfund 

vi lever i. De små og store eksempler, som vi har valgt 

at tage med i denne publikation, er blot et uddrag af de 

eksempler, vi løbende falder over i det parlamentariske 

arbejde i Folketinget. Om det gælder slukkede baglygter 

på biler eller indretningen af en CO2-skat, så har EU en 

finger med i spillet. 

Kernen i problemet og fælles for eksemplerne er 

problemerne ved EU’s indre marked med den fri 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og 

kapital. Det er traktatfæstede markedsprincipper, som 

har til formål at sikre uhindret adgang for kapital og 

multinationale selskaber på tværs af landegrænserne 

i EU, og som udgangspunkt står over alle andre 

samfundshensyn.”

Uddrag af forordet

LÆS VIDERE HER
Læs mere om Enhedslistens EU-politik på vores hjemmeside: 

www.enhedslisten.eu
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