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Besvarelse af spørgsmål 1 alm. del stillet af udvalget den 29. septem-

ber 2015 efter ønske fra Mette Gjerskov (S). 

 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes kommentere Forbrugerrådet Tænks høringssvar om bed-

re regulering, jf. KOM (2015) 0215 – bilag 2. 

 

Svar: 

Forbrugerrådet Tænk udtrykker i sit høringssvar bekymring for, at den 

europæiske indsats for bedre regulering kan blive et skalkeskjul for at 

fjerne forbrugerregler, hvis der alene lyttes til erhvervslivets opfattelse af 

byrder.  

 

Regeringen lægger vægt på, at indsatsen for bedre regulering ikke under-

minerer de grundlæggende beskyttelsesniveauer for arbejdstagere, miljø, 

sundhed og forbrugere. Bedre regulering handler om at fjerne unødvendi-

ge byrder og ikke om deregulering. Dette er også beskrevet i de rådskon-

klusioner om bedre regulering, som blev vedtaget i Konkurrenceevnerådet 

den 4. december 2014. 

 

Forbrugerrådet Tænk finder det vanskeligt at forstå, at et katalog med 

forslag til forenkling af EU-regulering fra Virksomhedsforum for enklere 

regler, som den tidligere erhvervs- og vækstminister sendte til Europa-

Kommissionen, ikke havde været i bred høring, herunder hos Forbruger-

rådet Tænk i betragtning af, at Virksomhedsforum (kun) består af ar-

bejdsmarkedets parter og ”forenklingseksperter”. Forbrugerrådet Tænk 

henviser i den forbindelse til, at tidligere forslag til forenkling af EU-

regulering blev sendt i bred høring, før de blev sendt til Europa-

Kommissionen. 

 

Forklaringen på denne forskel er, at de to sæt af forenklingsforslag var 

underlagt to forskellige procedurer. Kataloget med EU-forslag fra Virk-

somhedsforum bygger på den sædvanlige procedure for forslag fra Virk-

somhedsforum, hvor regeringen svarer efter ’følg eller forklar’-princippet. 

De forslag, der blev sendt til Europa-Kommissionen på eget initiativ, var 

således forslag, som den tidligere regering havde besluttet sig at arbejde 

for at efterkomme helt eller delvist, og som krævede ændringer af regule-
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ringen på EU-niveau. Forslag fra Virksomhedsforum og regeringens be-

svarelse heraf er frit tilgængelige på forummets hjemmeside.  

 

De øvrige forslag til forenkling af EU-regulering, som Forbrugerrådet 

Tænk refererer til i høringssvaret, blev sendt som led i regeringens besva-

relse af en specifik høring fra Europa-Kommissionen. De blev derfor be-

handlet efter den sædvanlige proces for høringssvar, der omfatter en bred 

høring i EU-specialudvalget.   

 

Forbrugerrådet Tænk bemærker endvidere, at Europa-Kommissionens 

nye regelforenklingsplatform ikke kun bør beskæftige sig med forslag fra 

virksomheder, og at det er vigtigt, at civilsamfundet bliver bredt repræ-

senteret i platformens interessentgruppe med 20 medlemmer.  

 

Regeringen ser positivt på den nye regelforenklingsplatform, som netop 

er inspireret af den konsensusprægede og inklusive tilgang til bedre regu-

lering, som det danske Virksomhedsforum for enklere regler er udtryk 

for. Regeringen vil arbejde for, at regelforenklingsplatformen kommer til 

at arbejde effektivt og skaber konkrete forbedringer. Lad mig understrege, 

at alle interessenter og ikke kun virksomheder har mulighed for at sende 

forslag til regelforenklingsplatformen.  

 

Europa-Kommissionen er for nuværende i gang med at udvælge de 20 

medlemmer af interessentgruppen, hvilket sker på baggrund af en åben 

proces, hvor alle har kunnet ansøge om en plads. Det er forventningen, at 

der vil være en bred repræsentation af interesser i interessentgruppen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

  

 


