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16. maj 2017 

Høring vedr. EU-Kommissionens forslag til forordning om en fælles digi-

tal portal (Single Digital Gateway) 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er samlet set meget positive over Kommissionens forslag til forordning ift. opret-

telsen af en ”Single Digital Gateway” (SDG). Kommissionen imødekommer med forslaget et længe 

efterspurgt initiativ, som Dansk Erhverv bl.a. var med til at formulere i arbejdet under Kommissi-

onens High Level Group on Business Services i 2014.  

 

Dansk Erhverv er særligt glad for, at man med forslaget til forordning får etableret en form for 

rammelovgivning, som sætter basis kvalitetskrav til den digitale tilgængelighed og forvaltning på 

tværs af EU ift. en række forretningskritiske procedurer som er beskrevet i forslaget. Samtidig no-

terer Dansk Erhverv, at forslaget ikke ændrer ved substansen i lovgivningen, hverken på EU eller 

nationalt niveau, men alene er med til at øge netop tilgængelighed og gennemskuelighed ift. eksi-

sterende regler. Særligt brugen af ”once-only” princippet, det brugercentrerede udgangspunkt 

samt klagemuligheden er positivt. 

 

Generelt finder Dansk Erhverv det særdeles uheldigt, at der ifm. sprogkrav ikke indgår et krav om 

engelsk. Engelsk er de facto det europæiske fællessprog, hvorfor det er det eneste som giver me-

ning som 2. sprog ift. SDG’en. Engelsk vil dertil i fremtiden kunne ses som et ”neutralt fælles-

sprog”, når UK ikke længere er medlem af EU. Regeringen bør arbejde for at engelsk gøres til et 

generelt sprogkrav i forordningen.  

 

Specifikke bemærkninger 

Artikel 2.2.a og Annex I 

Dansk Erhverv finder, at kravene til information i Annex I ift. ”Work and retirement within the 

Union” og ”Staff” dækker over en enorm mængde information afhængigt af fx branchespecifik 

overenskomst. I sådanne tilfælde kan informationsmængden blive så overvældende, at det ikke 

giver mening uden ordentlige søgeredskaber, samt at så store informationsmængder ikke nødven-

digvis kan oversættes. Der bør tages behørigt hensyn hertil i udformningen af lovgivningen.  
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Dansk Erhverv bemærker generelt, at den information som lægger på portalen skal være afstemt 

med medlemsstaterne og ikke gå videre end det loven foreskriver. Dansk Erhverv har i flere til-

fælde oplevet, at Kommissionen på den nuværende ”Your Europe” portal fx har fortolket EU-reg-

ler markant anderledes end den gængse danske fortolkning. I Dansk Erhvervs optik skaber dette 

usikkerhed om retstilstanden, hvilket er til skade for virksomhederne.  

 

Artikel 2.2.c og Annex III 

Dansk Erhverv finder, at listen i Annex III er for begrænset, hvorfor den danske regering bør ar-

bejde for, at få denne udvidet. Dansk Erhverv mener fx, at den såkaldte ”one-stop-shop for VAT”  

og SOLVIT kunne være omfattet.  

 

Artikel 4.1.a og 4.2.a 

Dansk Erhverv finder, at adgangen til de nævnte informationer i tråd med ovenstående kommen-

tar til artikel 2.2.a bør være proportionel ift. kompleksiteten af at tilvejebringe netop disse oplys-

ninger på en meningsfuld måde (fx overenskomster). 

 

Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Dansk Erhverv bakker helt op om ikke-diskriminationsprincippet ift. udførelse af procedurer. 

Dansk Erhverv ser ligeledes gerne, at listen i Annex II udvides til at omfatte en række procedurer 

ifm. med forretningsdrift som er udeladt i forslaget, herunder ikke mindst under overskriften 

”Doing business”. Den danske regering bør arbejde for en sådan udvidelse. Dansk Erhverv støtter 

definitionen af ”fully online”, og er ligeledes enige i, at undtagelser herfor skal meddeles Kommis-

sionen og være retfærdiggjort. 

 

Artikel 6 

Dansk Erhverv er for så vidt enige i, at semi-private eller private operatører kan inddrages ift. at 

tilvejebringe den nødvendige service og assistance til virksomhederne. Dansk Erhverv finder det i 

denne kontekst vigtigt, at services kan udbydes på markedsvilkår, og at adgang til den rette råd-

givning ikke hindres ved at stille krav om at services skal være gratis eller underbetalte. I denne 

kontekst bør regeringen overveje at arbejde for at definere ”affordable” i artikel 6.3.b, således at 

dette kriterie jf. artikel 6.4 ikke overlades til Kommissionen at fortolke fra sag til sag. 

 

Artikel 7, 8 og 9 

Under henvisning til kommentarerne til artikel 4.1.a og 4.2.a oven for, bakker Dansk Erhverv op 

om de kvalitetskriterier som fremsættes i forslaget i øvrigt. 

 

Artikel 10, 11, 12 og 13 

Dansk Erhverv bakker op om de kvalitetskrav mv. som beskrives i disse artikler. 

 

Artikel 14 

Dansk Erhverv finder, at der bør være sanktioner forbundet med fejl og mangler fundet i overvåg-

ningen. Det er ikke en tilfredsstillende sanktion, at services blot fjernes fra hjemmesiden. Den 
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danske regering bør arbejde for, at der indføres reelle, proportionelle og hurtigt effektuerede 

sanktioner i tilfælde af mangelfuld forvaltning. 

 

Artikel 15.4 

Dansk Erhverv stiller sig tvivlende over for, om hvorvidt strukturen for information, procedurer 

og assistance kan ensrettes fuldstændig, da de kan være markant anderledes mellem medlemssta-

terne. På den baggrund er Dansk Erhverv nølende over for at give Kommissionen implementer-

ende beføjelser på dette område. 

 

Artikel 26 

Dansk Erhverv finder, at der bør inkluderes en eller flere erhvervsorganisationer med erfaring fra 

området i koordinationsgruppen (eller evt. en erhvervsrepræsentant fra REFIT-platformen). Når 

man kigger på gruppens opgaver, vil det give mening med direkte inddragelse af relevante aktører 

med en aggregeret erfaring på området. Dansk Erhverv mener, at den danske regering bør ar-

bejde for at en sådan model bliver mulig, da det vil kunne give endnu bedre resultater for den 

praktiske implementering og driften på længere sigt. 

 

Artikel 28 

Dansk Erhverv er klar over, at udviklingen og driften af DSG’en ikke er gratis. Dansk Erhverv fin-

der dog, at pengene vil være særdeles godt givet ud, og at der på sigt vil være store besparelser at 

hente (jf. bl.a. konsekvensanalysen og fx erfaringer fra Estland ift. omkostning pr. borger-myn-

digheds transaktion) ved at lave en SDG.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Ernest 

Chef, EU og international afdeling 


