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"Bedre regulering" må og skal fortsat have en 
central plads i EU's lovgivningsarbejde, siger 
revisorerne 
"Bedre regulering" er et sæt principper og værktøjer, Kommissionen anvender til at udvikle 
politikker og udarbejde lovgivningsforslag. Ifølge en ny analyse fra Den Europæiske Revisionsret 
har bedre regulering været et centralt element i EU's politikudformning i næsten 20 år, og det er 
en af de mest avancerede ordninger på internationalt plan. Der kan dog gøres mere for at høre 
borgere og andre interessenter, forbedre evidensgrundlaget for beslutningstagningen og fremme, 
overvåge og håndhæve gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten. 

EU's lovgivning udvikler sig konstant i takt med, at retsakter vedtages, ændres, ophæves eller 
ophører med at finde anvendelse. Kommissionen foreslår lovgivning og spiller også en væsentlig 
rolle med hensyn til at overvåge lovgivningens anvendelse og evaluere dens resultater.  

Formålet med bedre regulering er at sikre, at beslutningstagningen er åben og gennemsigtig, at 
borgere og interessenter kan bidrage i hele politikudformnings- og lovgivningsprocessen, at EU's 
tiltag er baseret på dokumentation og forståelse af de sandsynlige konsekvenser, og at de 
reguleringsmæssige byrder for virksomheder, borgere og offentlige myndigheder holdes på et 
minimum. Kommissionen har anvendt principperne om bedre regulering i næsten 20 år. Ifølge en 
nylig OECD-undersøgelse har Kommissionen indført en af verdens mest avancerede ordninger for 
bedre regulering. 

"Bedre regulering handler om at sikre en fornuftig, evidensbaseret, rettidig, gennemsigtig og 
ansvarlig EU-lovgivning," siger Pietro Russo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for analysen. "Med denne analyse sigter vi mod at bidrage til den offentlige debat om, 
hvordan man kan få EU til at fungere bedre. Eftersom behovet for evidensbaseret politikudformning 
kun bliver større og større, må og skal bedre regulering fortsat have en central plads i EU's 
lovgivningsarbejde til gavn for vores borgere og virksomheder." 

I deres analyse minder revisorerne om, at Kommissionen siden 2015 har gjort bedre regulering til 
en af sine prioriteter. De bemærker også, at Kommissionen for nylig har gjort status over, hvor godt 
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de forskellige værktøjer og processer til bedre regulering fungerer. Samtidig identificerer 
revisorerne en række udfordringer med hensyn til bedre regulering i EU's lovgivningsarbejde:  

 o Det bør i forbindelse med EU's politikker og lovgivningsinitiativer sikres, at der inden 
beslutningstagningen foreligger rettidige data og rettidig dokumentation i tilstrækkeligt omfang og 
af god kvalitet, bl.a. baseret på høringer og konsekvensanalyser (som f.eks. kvantificerer 
omkostninger og fordele ved forskellige muligheder), og at der foretages overvågning under 
politikgennemførelsen og evaluering af politikkens virkninger efter gennemførelsen.  

o EU's lovgivning bør forenkles yderligere (f.eks. ved at eliminere unødvendige regler eller 
procedurer og gøre det til det vigtigste mål at sikre klarhed for støttemodtagerne og de offentlige 
myndigheder, navnlig gennem forklarende dokumenter), og dens gennemførelse og anvendelse i 
medlemsstaterne bør overvåges yderligere (f.eks. ved at sikre EU-rettens anvendelse ved hjælp af 
EU-budgettet og udvikle en samlet tilsynsramme med håndhævelsesprioriteter og benchmarks for 
behandling af traktatsbrudssager).  

o Lovgivningsprocessen bør gøres mere gennemsigtig for borgere og interessenter, f.eks. ved 
at gøre høringsaktiviteter mere synlige og tilgængelige. 

Da opfyldelsen af målene for bedre regulering også afhænger af et effektivt samarbejde mellem 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, understreger revisorerne endvidere, at det er 
afgørende, at EU-lovgiverne handler på forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale fra 2016 om 
at fremme et gennemsigtigt, evidensbaseret lovgivningsarbejde. I den forbindelse mener 
revisorerne også, at der kan gøres mere for yderligere at forbedre vurderingen af de ændringer, EU-
lovgiverne foretager, og øge gennemsigtigheden på visse områder af lovgivningsprocessen (f.eks. 
triloger og lobbyvirksomhed). 

Bemærkninger til redaktører  
Revisionsrettens analyse "Lovgivningsarbejdet i Den Europæiske Union efter næsten 20 år med 
"bedre regulering"" kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. En analyse 
præsenterer og fastslår kendsgerninger vedrørende et specifikt spørgsmål. Den er ikke en revision. 
Denne analyse trækker på relevante resultater fra tidligere revisioner, international benchmarking, 
analyser af offentligt tilgængelige oplysninger og akademisk forskning samt høringer af 
interessenter og eksperter på området. 

Revisorerne har for nylig offentliggjort beslægtede beretninger om offentlighedens deltagelse i 
lovgivningsprocessen i EU og EU-rettens gennemførelse i praksis. 

 
Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien, 
kan fås her. 
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