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KL's høringssvar på Europa-Kommissionens medde-
lelse om bedre regulering  

Hermed fremsendes KL's bemærkninger til høringen i EU-specialudvalget 

for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål ang. EU-Kommissionens 

meddelelse om Better regulation: taking stock and sustaining our commit-

ment". Det bemærkes, at høringssvaret ikke har været politisk behandlet og 

der kan derfor komme yderligere bemærkninger som følge heraf.  

 

KL har siden Kommissionen lancerede dagsorden for bedre regulering fulgt 

arbejdet tæt, og vil gerne kvittere for Kommissionens bestræbelser på at 

skabe bedre regulering i EU. Derfor er KL overordnet enig i Kommissionens 

konklusion om, at det er vigtigt, at det nuværende arbejde med at skabe 

bedre regulering fortsætter i den kommende mandatperiode.  

 

Kommunerne er den myndighed, der til dagligt implementerer og udmønter 

en stor del af EU’s politik. Det er derfor afgørende, at kommunerne inddra-

ges i EU’s politikudvikling og lovgivning for at sikre, at EU's politik er effektiv 

og er tilpasset virkeligheden.  

 

Konkret ønsker KL i EU-lovgivningsprocessen, at der er: 

– Større anerkendelse og mere inddragelse af de lokale myndigheder i EU's 

politikudvikling og lovgivningsproces 

– Mere åbenhed og gennemskuelighed i lovgivningsprocessen 

– Mere simpel og klar lovgivning, så det i mindre omfang er nødvendigt for 

EU-Domstolen at fortolke hensigten bag lovgivningen.  

 

På den baggrund er det også positivt, at Kommissionen i meddelelsen ikke 

kun fremhæver alle de fremskridt, der er gjort, men også anerkender, at der 

er mere, der kan og skal gøres for at sikre effektiv lovgivning og forbedre 

lovgivningsproceduren.  

 

Helt overordnet er det vigtigt for KL, at kommunerne har mulighed for at til-

passe EU-lovgivningen til den lokale virkelighed og at der ikke skabes unø-

dig administration, restriktioner eller økonomiske byrder.  

 

KL er desuden af den opfattelse, at "lovgivningstætheden" er vokset, såle-

des at det fortolkningsrum, som burde eksistere ved gennemførslen af direk-

tiver er mindsket. Denne udvikling vanskeliggør Kommissionens ønsker om 

at opnå bedre og mere effektiv lovgivning, da løsningerne i højere grad bli-

ver "one-size-fits-all".    

 

KL er tilfreds med, at EU-Kommission tilkendegiver, at de vil følge en række 

af de anbefalingerne, som Task Forcen for nærheds- og proportionalitets-

princippet har præsenteret, herunder at Kommissionen vil forpligte sig til at 

anvende nærhedsprincippet "aktivt" og anvende det såkaldte nærhedsgrid til 

at vurdere nærhedsprincippet.  
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NOTAT 

 

 

Det er KL's opfattelse, at både Rådet og Europa-Parlamentet i fremtiden 

også bør forholde sig aktivt til nærheds- og proportionalitetsprincippet. KL 

opfordrer regeringen til at anvende sin position i Rådet til at sikre, at Rådet 

også implementerer anbefalingerne fra Task Forcen for nærheds- og propor-

tionalitetsprincippet. 

 

Det er ligeledes afgørende for KL, at nærheds- og proportionalitetsprincippet 

vurderes samlet. KL er enig med Kommissionen i, at: "assessments of sub-

sidiarity presented in impact assessments are frequently rather general, 

overly legalistic and formalistic. They are also separate from the assessment 

of the proportionality of the various policy options" (Kommissionens medde-

lelse side 10). Ofte vurderes det alene, om EU i henhold til traktaten kan 

vælge at agere – uden at det vurderes, om det er det korrekte policy-instru-

ment, som bringes i spil. Det gælder både i forhold til, om hvorvidt der skal 

igangsættes aktiviteter på EU- eller medlemsstatsniveau samt hvilket instru-

ment der vælges på EU-niveau. 

 

Derfor vil KL også opfordre regeringen til at vurdere nærhedsprincippet aktivt 

i sine grund- og nærhedsnotater til Folketinget ud fra de principper, som 

Task Forcen for nærheds- og proportionalitetsprincippet har udarbejdet.  

 

I forhold til Kommissionens brug af konsekvensanalyser, bør der i disse 

fremover også indgå en vurdering af, hvilke byrder en ny lovgivning vil på-

føre den offentlige sektor. Ofte er der kun lavet beregninger for den private 

sektor.  

 

KL er enig med Kommissionen i, at de politiske beslutninger bl.a. bør base-

res på viden om faktiske forhold. Derfor mener KL, at det er vigtigt, at Kom-

missionen i deres konsekvensanalyser også gennemfører en territorial ana-

lyse, der kortlægger, hvilke interesser et lovgivningsforslag vil gavne – og 

hvordan fordelingen er på tværs af EU. Derved dannes der grundlag for en 

mere kvalificeret drøftelse af, hvorvidt der skal lovgives på europæisk plan.   

 

Endelig anser KL det for positivt, at Kommissionen lægger op til, at kvalite-

ten af evalueringerne af ny lovgivning forbedres og at Kommissionen aner-

kender, at der stadigvæk er udfordringer med udformningen og objektiviteten 

i spørgsmålene i evalueringerne. Det vil dog være ønskeligt, hvis Kommissi-

onen havde redegjort mere grundigt for, hvordan de i fremtiden vil sikre en 

højere grad af objektivitet i evalueringerne.  

 

 

 

 


