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Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets horisontale 
analyse. 
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ECA Press 
Mark Rogerson – Talsmand T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressesekretær T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 3. september 2018 

 
 

Europa-Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes 
gennemførelse af EU-retten bør styrkes, siger revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny horisontal analyse, at Europa-Kommissionen på 
flere måder kan styrke sit tilsyn med, hvordan EU-retten gennemføres i medlemsstaterne. Analysen 
fokuserer på Kommissionens tilsynsaktiviteter og identificerer fremtidige udfordringer og 
muligheder. Den fremhæver også behovet for gennemsigtighed, ansvarlighed og revision i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-retten.  

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union skal Europa-Kommissionen føre tilsyn med 
medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten. Dette er afgørende for at sikre EU's samlede 
resultater og ansvarlighed. Kommissionens tilsynsaktiviteter fokuserer på at håndtere risikoen for, at 
medlemsstaterne begår overtrædelser af EU-retten, som kan føre til formelle traktatbrudssager.  

Revisorerne analyserede forskellige EU-politikområder, hvor medlemsstaterne skal gennemføre EU-
retten i deres lovgivning, og de tilsynsaktiviteter, der udføres af Kommissionens generaldirektorater 
med ansvar for disse områder. En analyse er ikke en revision. Den indeholder beskrivelser og 
gennemgange baseret på offentliggjorte oplysninger og information, som deltagere i analysen har 
indvilget i at offentliggøre.  

"Kommissionen står over for et komplekst juridisk landskab på både EU- og medlemsstatsniveau, og 
det gør tilsynet med gennemførelsen af EU-retten til en vanskelig opgave," siger Leo Brincat, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "Vores analyse fremhæver 
en række muligheder for at styrke Kommissionens tilsynsfunktion ved at bygge videre på centrale 
elementer og styrker i Kommissionens nuværende tilgang." 

Der er en række faktorer, der indvirker på risikoen for overtrædelser og skaber udfordringer for 
tilsynet med gennemførelsen af EU-retten. Blandt disse kan nævnes omfanget af den lovgivning, der 
skal føres tilsyn med, kompleksiteten af mange retlige instrumenter, den forholdsvis lette adgang til 
EU-midler og det forhold, at der på forskellige områder er alternativer til traktatbrudssager, samt 
medlemsstaternes lovgivnings- og tilsynsmæssige ordninger. 

Revisorerne fremhæver en række af Kommissionens hidtidige tiltag. Den har fastsat 
håndhævelsesprioriteter og benchmarks for behandling af klager fra borgerne og af formodede 
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overtrædelser. Den har organiseret sit tilsyn efter politikområder og integreret det i sin dagsorden for 
bedre regulering, hvis formål er at sikre, at politikker og lovgivning udformes på en sådan måde, at de 
når deres hovedmål og muliggør evidensbaserede offentlige beslutninger. Den kontrollerer 
systematisk, hvordan EU-retten gennemføres i national lovgivning, følger op på borgernes klager og 
foretager undersøgelser med henblik på at identificere formodede tilfælde af manglende 
overholdelse, og den har desuden styrket samarbejdet og informationsudvekslingen med 
medlemsstaterne for at fremme overholdelsen. Den kommunikerer direkte med interessenterne og 
rapporterer offentligt om sine tilsynsaktiviteter. 

Analysen giver også eksempler på det arbejde, der udføres af medlemsstaternes overordnede 
revisionsorganer vedrørende overholdelse på nationalt niveau, og den fremhæver mulighederne for, 
at Den Europæiske Revisionsret kan udføre arbejde vedrørende tilsynsordningerne på EU-niveau. 

Revisorerne præsenterer en række overvejelser over, hvordan Europa-Kommissionen kan adressere 
de udfordringer og gribe de muligheder for forbedring, der er beskrevet i analysen. De opfordrer 
Kommissionen til at overveje at styrke sin tilsynsfunktion yderligere ved at: 

• anvende tilgangen fra dagsordenen for bedre regulering i forbindelse med sin håndhævelse 
og gøre status over sine tilsynsaktiviteter 

• på en mere koordineret måde bruge EU-budgettet til at sikre, at medlemsstaterne 
gennemfører EU-retten 

• opfordre generaldirektorater på forskellige politikområder til at dele deres viden om og 
ekspertise vedrørende medlemsstaterne  

• fremme overholdelse på en måde, som er bedre tilpasset de enkelte medlemsstaters behov 
og mere konsekvent på tværs af politikområder 

• udvikle en samlet tilsynsramme på grundlag af sine håndhævelsesprioriteter og benchmarks 

• levere flere aggregerede oplysninger og analyser til interessenterne. 

Bemærkninger til redaktører 

Horisontale analyser indeholder beskrivelser og analyser af komplekse, omfattende politikområder 
eller forvaltningsspørgsmål, hvori Den Europæiske Revisionsret præsenterer sin indsamlede erfaring 
og viden vedrørende det valgte emne, ofte set fra en tværgående synsvinkel. 

Revisionsrettens horisontale analyse "EU-rettens gennemførelse i praksis: Europa-Kommissionens 
tilsynsansvar i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union" foreligger nu på 
engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere. 

Mandag den 24. september vil Revisionsretten afholde en konference i Bruxelles, hvor den med 
forskellige interessenter vil drøfte denne horisontale analyse og den praktiske gennemførelse af EU-
retten generelt. Et begrænset antal pladser vil være til rådighed for pressen. Hvis De ønsker at 
deltage og gerne vil have yderligere oplysninger, bedes De kontakte Revisionsrettens pressekontor 
og melde Deres interesse snarest muligt før den 10. september 2018. 
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