Referat fra 2. møde i Erhvervslivets EUog Regelforum den 22. juni 2020
Tid og sted: mandag d. 22. juni 2020 kl. 12.00-15.00, Danske Advokater,
Vesterbrogade 32, 1620 København V

DAGSORDEN
1.

Velkomst v./ formand Paul Mollerup
• Mindre ændring af forretningsorden
• Videohilsen fra Erhvervsministeren
• Orientering fra Erhvervsministeriet v./ Erhvervsjuridisk direktør, Brian
Wessel

2. Tema: “GDPR”
• Oplæg og Q & A v./ Cristina Angela Gulisano, direktør, Datatilsynet
• Præsentation af anbefalinger fra arbejdsgruppen om GDPR v./
virksomhedsrepræsentant, Matias Møl Dalsgaard
3. Anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum v./ formand, Paul
Mollerup
4. Oplægget om ny teknologi v./ formand Paul Mollerup
• Afrapportering fra møderne med medlemmerne v./sekretariatet
• Vedtagelse af kommende arbejde med ny teknologi. v./ formand,
Paul Mollerup
5. Afrunding af mødet v./ formand Paul Mollerup
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Referat
Afbud: Pelle Guldborg Hansen, Sofie Nilsson (AC), Lars Storr Hansen (Dansk
Byggeri), Per Bremer Rasmussen (Forsikring & Pension)

1. VELKOMST V./ FORMAND PAUL MOLLERUP
Formanden bød velkommen til Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension,
suppleant for Per Bremer Rasmussen og til Henriette Thuen fra Dansk Byggeri,
suppleant for Lars Storr Hansen.
Formanden orienterede om Regelforums workshop i marts om
erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, som blev faciliteret af
Erhvervsstyrelsen. Formanden gjorde opmærksom på følgende forhold: 1) at
forummet har kompetence til at komme anbefalinger til regeringen om metoden
for udarbejdelse af erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, og 2) at
metoden med fordel kan anvendes ved udarbejdelse af anbefalinger til at
kvalificere indholdet, da anbefalinger altid står stærkere, når effekten forsøges
kvantificeret. Formanden opfordrede medlemmerne til så vidt muligt at anvende
denne metode og oplyste, at medlemmerne kan tage fat i sekretariatet ved
eventuelle spørgsmål.
Formanden orienterede desuden om sin deltagelse i et online-møde med Maroš
Šefčovič, Næstformand og kommissær for Interinstitutionelle forhold og fremsyn
i EU-kommissionen, om Regelforums syn på ”one in one out”-mekanismen, som
Kommissionen i sit arbejdsprogram har lagt sig fast på at indføre.
Formanden orienterede om, at Regelforum er blevet medlem af
RegWatchEurope og oplyste i den forbindelse, at medlemskabet ikke pålægger
medlemmerne yderligere forpligtelser, men skaber en god mulighed for, at
forummet kan vidensudveksle med lignende uafhængige rådgivende organer
(såkaldte ”Watch Dogs”) fra andre lande.
Formanden oplyste, at det er forventningen, at drøftelsen om Regelforums rolle i
forhold til den grønne omstilling tages op på det næste møde, da man pt.
afventer alle regeringens klimaplaner.
Formanden oplyste desuden, at sekretariatet vil udsende et kort spørgeskema ift.
sagsgange, frister m.v. i Regelforum.
Afslutningsvis orienterede formanden om, at Regelforum har fået sin egen
hjemmeside på Regelforum.dk. I efteråret vil hjemmesiden blive udbygget med
en søgbar database over anbefalinger.
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Videohilsen fra Erhvervsministeren
Erhvervsministeren sendte en videohilsen til Regelforum, hvori han
understregede, hvor vigtigt et arbejde forummet bidrager til at løfte, særligt i lyset
af Covid19 og de økonomiske konsekvenser heraf.
Formanden nævnte at Regelforum altid vil lade anbefalinger til regeringen
ledsage af et oversendelsesbrev. I det første oversendelsesbrev vil formanden
takke for erhvervsministerens hilsen.
Revision af forretningsordenen
Bilag: Forretningsorden for Erhvervslivets EU- og Regelforum
Forslag om tilføjelse af et nyt punkt 8.3 i forretningsordenen om mulighed for
afholdelse af online møder i Regelforum blev enstemmigt vedtaget på mødet i
den fremlagte form.
Orientering fra Erhvervsministeriet v./ Erhvervsjuridisk direktør, Brian
Wessel
Brian Wessel orienterede om afviklingen af Virksomhedsforum for enklere regler
og Implementeringsrådet og pointerede sin klare ambition om, at alle
udeståender skal afklares med det udfald, at regeringen tager stilling til, om
forslag skal gennemføres eller ikke gennemføres efter ”følg eller forklar”
princippet, således at det forklares, hvis forslag ikke gennemføres.
Der er pt. 44 forslag, som mangler at blive besvaret fra Virksomhedsforum. Der
er desuden indhentet status vedrørende igangsatte eller forslåede nabotjek fra
Implementeringsrådet. Der udestår en afklaring på ét nabotjek, hvor
sekretariatet er i dialog med ressortministeriet.
Brian Wessel orienterede endvidere om tilbagemeldingen på de 17
forenklingsforslag, som blev sendt til EU-Kommissionens REFIT-platform under
daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov. Opsummering er tilgængelig i
Admincontrol. I forlængelse heraf blev forummet orienteret om, at arbejdet i
REFIT-platformen vil fortsætte i en ny version kaldet ”Fit for the Future”, som bl.a.
vil have fokus på, hvordan digitalisering kan bruges til at forenkle lovgivning og
virksomheders efterlevelse.
Endvidere gav Brian Wessel en status på implementeringsplaner for EUretsakter, hvor han oplyste, at Erhvervsministeriet vil følge op på, om
Regelforum har modtaget – og løbende modtager - alle
implementeringsplaner.
Brian Wessel gav afslutningsvis en kort status på regeringens arbejde med
klimaplanerne. I den forbindelse blev forummet orienteret om, at regeringen
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har modtaget over 400 anbefalinger. Første del af klimahandlingsplanen blev
præsenteret ultimo maj med et udspil om energi, industri og affald, hvor
anbefalinger bl.a. havde fokus på nye teknologier såsom power-to-X.

2. TEMA: “GDPR”
Oplæg og Q & A v./ Cristina Angela Gulisano, direktør, Datatilsynet
Direktør i Datatilsynet, Cristina Angela Gulisano, holdt oplæg, vedrørende
persondatareglerne og de muligheder og udfordringer reglerne indeholder, samt
Datatilsynets rolle som vejledende myndighed og tilsynsmyndighed. Oplægget
kredsede desuden om Datatilsynets fremadrettede arbejde, samt hvad
Regelforum og Datatilsynet i samarbejde kan udrette.
Christina Gulisano kom på en række områder Regelforum i møde, bl.a. i forhold
til behovet for en styrket dialog med erhvervslivet og klare vejledninger.
Oplægget blev afsluttet af en Q&A. Formanden takkede Christina Gulisano for
oplægget og for Datatilsynets engagerede og konstruktive deltagelser i
arbejdsgruppen om GDPR.
Christina Gulisanos præsentation er delt med Regelforum på Adminkontrol.
Præsentation af anbefalinger fra arbejdsgruppen
virksomhedsrepræsentant, Matias Møl Dalsgaard

om

GDPR

v./

Matias Møl Dalsgaard gav en præsentation af GDPR-arbejdsgruppens
anbefalinger. Forummet blev orienteret om de fire overordnede områder, som
arbejdsgruppen har identificeret anbefalinger inden for, nærmere bestemt: 1)
Formål og proportionalitet, 2) Databehandling og ansvar for data, 3) Vejledning
og 4) Regelkollision og modsatrettede hensyn.

3. ANBEFALINGER FRA ERHVERVSLIVETS EU- OG REGELFORUM V./
FORMAND, PAUL MOLLERUP
Anbefalinger til GDPR
Alle 13 GDPR-anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer. Det
drejer sig om følgende:
-

GDPR 1: Etablering af et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger- og
erhvervsorganisationer mv.
GDPR 2: Behov for større gennemsigtighed om Datatilsynets praksis
GDPR 3: Udfordringer ved brug af cloud-tjenester
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-

GDPR 4: Overførsel til 3. lande
GDPR 5: Lempelse af oplysningspligten når oplysninger behandles på
baggrund af en henvendelse
GDPR 6: Minimumsgrænse for anmeldelse af simple databrud til
Datatilsynet
GDPR 7: Tjeklister og vejledninger til kontrol af databehandlere
GDPR 8: Fastlæggelse af rollefordeling, når erhvervslivet er leverandør til
det offentlige
GDPR 9: Behov for tjekliste og skabeloner som dokumentation for
compliance
GDPR 10: Udvikling af SMV-koncept for efterlevelse af reglerne
GDPR 11: Behov for forhåndsbesked om virksomheders påtænkte
behandlinger af persondata
GDPR 12: Uens fortolkning af reglerne for samtykke på tværs af
myndigheder
GDPR 13: Behov for bedre sammenhæng mellem GDPR og finansiel EUlovgivning

Anbefalinger til tidlig interessevaretagelse (TIV)
Følgende 9 anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer:
-

TIV 1: Revision af byggevareforordningen
TIV 2: Digital Finance
TIV 3: Cyber modstandsdygtighed i den finansielle sektor
TIV 4: En europæisk datastrategi
TIV 5: NIS Direktivet
TIV 6: Retail Payments Strategy for Europe
TIV 10: Europæiske sorteringskriterier for affald
TIV 11: EU’s retningslinjer for graduerede bidrag
TIV 12: Geoblocking revision

Følgende 5 anbefalinger revideres inden oversendelse til regeringen:
-

-

-

TIV 7: En anvendelig EU-taksonomi, der kan drive den bæredygtige
omstilling fremad
TIV 8: Fornyet strategi om finansiering af den bæredygtige omstilling
mod et klimaneutralt EU i 2050
TIV 9: Den kommende ændring af direktiv om ikke-finansiel
rapportering (NFRD) skal sikre sammenhæng til internationale
standarder, den finansielle rapportering generelt og til kravene i
disclosure- og taksonomiforordningen til den finansielle sektor
TIV 14: Den danske regering bør forholde sig kritisk til en udvidelse af
adgangen til at bruge statsstøtte som erhvervs- eller industripolitisk
instrument
TIV 15: Revidering af fusionslovgivningen for at tillade større fusioner
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På mødet blev mulige ændringer drøftet, og det blev besluttet, at disse sendes i
skriftlig høring hos medlemmerne efter mødet til endelig godkendelse med
henblik på oversendelse til regeringen hurtigst muligt.
Medlemmerne arbejder videre på en mulig anbefaling vedr. TIV 13.
Denne vil i givet fald blive fremlagt på et kommende møde i Regelforum.
Anbefalinger til Implementeringsplaner (IMPL)
Følgende 6 anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer:
-

IMPL 2: Øgede indberetningskrav til Kommissionen for
fødevarevirksomheder
IMPL 3: Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
IMPL 5: Varedirektivet
IMPL 6: Direktivet om digitalt indhold
IMPL 7a: New Deal for Consumers
IMPL 9: Rekonstruktions- og insolvensdirektivet

Følgende 3 anbefalinger revideres inden oversendelse til regeringen:
-

IMPL 4: Kræftdirektivet
IMPL 7b: New Deal for Consumers
IMPL 8: Urimelige handelspraksisser i fødevarekæden (UTP-direktivet)

Der blev opnået enighed om reviderede tekster på mødet, hvorfor disse nu
oversendes til regeringen.
IMPL 1 blev udskudt til videre behandling på næste møde på baggrund af
indkomne bemærkninger.
IMPL 10 skal udbygges med yderligere information. Herefter sendes den
udbyggede implementeringsplan i skriftlig høring hos medlemmerne.
Anbefalinger til nabotjek (NAT)
Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer:
- NAT 2: ATP-Godkendelse af køle- og frysetrailere
Følgende anbefaling revideres inden oversendelse til regeringen:
- NAT 1: Nabotjek af forbrugerrettighedsdirektivet
Der blev opnået enighed om en revideret tekst på mødet, hvorfor den nu
oversendes til regeringen.
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Anbefalinger til national lovgivning (NALO)
Følgende 9 anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer:
-

NALO 1: Fortykningsmidler til patienter med dysfagi
NALO 3: Mulighed for sporadisk beskatning af bestyrelseshonorarer
NALO 7: Anbefaling til digitale forbedringer og engelske oversættelser i
CVR
NALO 8: Synlig infoboks om cookies på virk.dk
NALO 9: Forenklet og fleksibel indberetning til SKAT af brug af fri
telefon, fri bil mv.
NALO 10: Ensartethed og bedre muligheder for datagenbrug i de
elektroniske udbudssystemer
NALO 11: Ændring af blanket om kontrollerede transaktioner til
Skattestyrelsen – (blanket 05.021)
NALO 12: Næringsdeklaration for fødevarer som sælges fra detail til
detail

Følgende anbefaling revideres inden oversendelse til regeringen:
-

NALO 6: Afskaf kravet om spilbestyrer

Der blev opnået enighed om en revideret tekst på mødet, hvorfor den nu
oversendes til regeringen.
Medlemmerne arbejder videre på mulige anbefalinger vedr. NALO2, NALO4 og
NALO13.
Disse vil i givet fald blive fremlagt på et kommende møde i Regelforum. Der
arbejdes ikke videre på anbefalinger vedr. NALO5 og NALO14.
NALO 15 udgår, da Regelforum har besluttet at udarbejde anbefaling til
implementeringsplan (IMPL10), når den udbyggede version foreligger.
Formanden konkluderede under punktet, at de to punkter, der fremgik af
indstillingen i NALO15, skulle medtages i det svar, som Regelforum senere
udarbejder til den udbyggede version af IMPL10. Det drejer sig om følgende:
•
•

Bail-in værktøjet ikke kan anvendes ved afvikling eller restrukturering af
et realkreditinstitut.
Realkreditinstituttet er undtaget fra krav til nedskrivningsegnede passiver
(NEP-krav).
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OPLÆGGET OM NY TEKNOLOGI V./ FORMAND PAUL MOLLERUP
Afrapportering fra møderne med medlemmerne v./ sekretariatet
Kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Signe Flege, gav forummet en kort opsamling på
møder afholdt mellem sekretariatet og medlemmerne om ny teknologi og
Regelforums arbejde med denne del af kommissoriet.
Disse møder har afledt følgende to forslag til det videre arbejde med ny
teknologi og nye forretningsmodeller:
1. Etablering af en arbejdsgruppe om data.
2. En workshop for Regelforums medlemmer med fokus på idéudvikling
og vidensudveksling om mulige tilgange og redskaber til at regulere
konkrete teknologier og nye forretningsmodeller.

Vedtagelse af kommende arbejde med ny teknologi. v./ formand, Paul
Mollerup
Alle medlemmer tilsluttede sig ovenstående forslag til det videre arbejde med
nye teknologier og forretningsmodeller. Det blev bemærket, at arbejdsgruppen
om data kan overveje at inddrage forbrugerhensyn og data privacy.

AFRUNDING AF MØDET V./ FORMAND PAUL MOLLERUP
Eventuelt
Henriette Thuen fra Dansk Byggeri orienterede forummet om den foreliggende
fusion med DI og takkede for samarbejdet.
Mødedatoer
Formanden foreslog, at der afholdes to møder i Regelforum i efteråret, da
forummets møde i marts blev aflyst. Formanden foreslog to mulige
mødedatoer, hhv. d. 30. september og d. 15. december.
Presse/kommunikation
Formanden orienterede om, at der vil blive lagt en nyhed på Regelforums
hjemmeside (www.regelforum.dk), som medlemmerne er velkomne til at dele
med deres netværk. Desuden orienterede formanden om, at Erhvervsstyrelsen
udsender en pressemeddelelse om de 13 GDPR-anbefalinger efter mødets
afholdelse.
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