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Tak for din deltagelse i EU-lmplementeringsudvalgets møde den 30. marts 2017.
Det var rigtig interessant for hele udvalget at høre dine og Implementeringsrådets
erfaringer med og perspektiver på arbejdet med at nedbringe de erhvervsøkonomi
ske konsekvenser af EU-reguleringen i Danmark. Det er tydeligt, også på drøftel
sen i EU-lmplementeringsudvalget, at der gøres et vigtigt og nyttigt arbejde i Im
plementeringsrådet.
Jeg hæftede mig især ved dine betragtninger om, at de 5 principper fungerer godt,
og at det største problem ikke nødvendigvis er overimplementering, men i lige så
høj grad uhensigtsmæssig implementering. Ligesom jeg er enig i, at også spørgs
målet om andre landes implementering med fordel kan have større fokus. Det er et
spørgsmål, som vii EU-lmplementeringsudvalget også drøfter i andre sammen
hænge. Det vil dog kræve nogle dyberegående overvejelser at lave en hensigts
mæssig model for det, så vi fortsat styrker danske virksomheders konkurrenceposi
tion og muligheden for at sikre danske arbejdspladser.
Jeg er meget optaget af, at vi får skabt klarhed om definitionen af overimplemente
ring over for de fem principper. Det er et spørgsmål, som indgår i det igangværen
de arbejde med at revidere Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, som alle
ministerier bruger når de udarbejder lovforslag.
Jeg noterede mig, at lmplementeringsrådet har et ønske om mere transparens i til
bagemeldingerne fra EU-Implementeringsudvalget, særligt i forhold til nabotjek.
Sekretariatet for EU-Implementeringsudvalget vil derfor fremadrettet bestræbe sig
på en fortsat systematik og grundighed i tilbagemeldingerne til Implementeringsrå
det vedrørende nabotjek. Jeg er meget glad for din vurdering af, at Implemente
ringsrådet fremadrettet forventer at have flere anbefalinger til nabotjek.
Endelig vil jeg gerne takke for dit og Implementeringsrådets tilbud om at stå til rå
dighed i forhold til at kommunikere om vores fælles arbejde. Det kommer jeg til at
følge op på.
På baggrund afEU-Implementeringsudvalgets øvrige drøftelser på mødet er der en
række konkrete tilbagemeldinger, som jeg vil bede dig viderebringe til medlem
merne af Implementeringsrådet:
EU-Implementeringsudvalget drøftede på mødet tidlig interessevaretagelse ifl. de 9
forslag fra Virksomhedsforum, som var blandt Implementeringsrådets anbefalinger

fra december 2016 (anbefaling nr. 3). Her blev det besluttet at udvælge en række af
forslagene til særskilt drøftelse på et kommende møde af den tidligere interesseva
retagelse i de pågældende sager. Det drejer sig om sagerne vedrørende risikobase
ret prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer), revideret statistik for
miljobeskyttelsesinvesteringer, reduktion af overlap og ensartning af metoder, der
ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU-initiativer, samt fødevare
kontaktmaterialer.
De øvrige sager er ikke udtaget til særskilt drøftelse, hvilket hovedsageligt skyldes
timingen, idet der enten er fremsat forslag fra Kommissionen eller ventes snart at
blive det.
Desuden drøftede EU-lmplementeringsudvalget på mødet en afrapportering afna
botjek vedrørende IFRS9 (International Financial Reporting Standards), som Im
plementeringsrådet gav anbefaling om i maj 2016. Det fremgår afnabotjekket, at
samtlige otte undersøgte lande har fastsat nationale regnskabsregler, som går videre
end EU-regnskabsdirektiverne. Desuden fremgår det, at reglerne er forskellige i de
forskellige lande og målrettet de hensyn de enkelte lande har valgt at tage i deres
nationale regler. Nabotjekket giver således ikke anledning til ændring af den for
ventede danske implementering med tilpasning. Udgangspunktet for tilpasningen
er derfor, at de nuværende regler skal bevares, og kun ændres for at sikre, at de
er tilpasset IFRS 9 og dermed fortsat vil være IFRS-forenelige.
Jeg ser frem til at deltage i Implementeringsrådets møde den 6. juni 2017.
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