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Samenvatting
I Het kader voor betere regelgeving van de Commissie is een reeks beginselen en

instrumenten die de Europese Commissie helpen haar beleid te ontwikkelen en haar
wetgevingsvoorstellen voor te bereiden. De vastgestelde doelstellingen van betere
regelgeving moeten waarborgen dat de besluitvorming open en transparant is, dat
burgers en belanghebbenden gedurende het hele beleidsvormings- en
wetgevingsproces een bijdrage kunnen leveren, EU-maatregelen worden vastgesteld
op basis van feitelijke gegevens en met het nodige inzicht in de gevolgen ervan, en de
regelgevingslasten voor ondernemingen, burgers en overheidsinstanties tot een
minimum worden beperkt.

II Betere regelgeving is geen kwestie van “meer” of “minder” EU-wetgeving en zij

houdt evenmin deregulering in of het lager prioriteren van bepaalde beleidsterreinen.
Het gaat daarentegen om het overleggen van deugdelijk bewijs op basis waarvan
tijdige en goed onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen. Betere
regelgeving bestrijkt alle beleidsterreinen van de EU en de hele beleidscyclus,
waaronder de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en toepassing van EU-wetgeving.
De belangrijkste instrumenten voor betere regelgeving zijn raadpleging van
belanghebbenden, effectbeoordeling van beleidsopties, monitoring van de uitvoering
en toepassing van wetten, en evaluatie van EU-beleid en -wetgeving. Voor ons als
extern controleur van de EU is betere regelgeving ook van belang, aangezien goed
ontworpen beleid en wetgeving ook bijdragen tot doeltreffende verantwoording en
controle van de overheidsfinanciën.

III Betere regelgeving is al bijna 20 jaar een belangrijk onderdeel van de

beleidsvorming in de EU. In 2002 had de Commissie al de eerste effectbeoordelingen
en openbare raadplegingen voor haar wetgevingsvoorstellen uitgevoerd. Meer
recentelijk, in 2015, maakte de Commissie van betere regelgeving een van haar
topprioriteiten. Dit kwam tot uiting in organisatorische veranderingen binnen de
Commissie, werkprogramma’s waarbij de belangrijkste prioriteiten opnieuw centraal
kwamen te staan (“grote zaken groot aanpakken”) en een mandaat om nog een stap
verder te gaan met betere regelgeving op EU-niveau. In 2016 ondertekenden het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie een overeenkomst over beter
wetgeven en in 2017 legde de Commissie de laatste hand aan een belangrijke
actualisering van haar richtsnoeren voor betere regelgeving en de toolbox van 2015.
Tot slot publiceerde de Commissie in 2019 de resultaten van haar inventarisatie van de
wijze waarop betere regelgeving tot dusver heeft gewerkt.
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IV Sinds 2010 hebben we meerdere controles in verband met betere regelgeving

verricht. Deze analyse is gebaseerd op relevante resultaten van onze eerdere
controles, een internationale benchmarkronde van beleidsmaatregelen inzake betere
regelgeving die onlangs werd uitgevoerd door de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, onze analyse van door de Commissie gepubliceerde
documenten en wetenschappelijk onderzoek, alsmede op ons overleg met
vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad, het Comité van de
Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en deskundigen op dit gebied.
Met deze analyse, die geen controle is, willen wij een bijdrage leveren aan het publieke
debat over EU-wetgeving en betere regelgeving tijdens de huidige zittingsperiode.

V Wij zijn ingenomen met de resultaten van de inventarisatie door de Commissie en

vinden over het algemeen dat de Commissie correct heeft vastgesteld hoe hieruit
lering kan worden getrokken en dat zij de meest relevante gebieden heeft aangewezen
waar verdere verbeteringen kunnen worden aangebracht in de richting van empirisch
onderbouwde besluitvorming. We wijzen ook op een aantal belangrijke uitdagingen
waarmee de komende jaren rekening moet worden gehouden bij de analyse van de
aanpak inzake betere regelgeving in de EU.

VI Het succes van betere regelgeving hangt af van de doelmatige, doeltreffende en
op alle beleidsterreinen consistente toepassing van de instrumenten voor betere
regelgeving door de Commissie. Zoals in de inventarisatie door de Commissie en in
onze analyse wordt bevestigd, is er ruimte voor verbetering van de wijze waarop
sommige van deze instrumenten worden gebruikt. Er zou met name meer kunnen
worden gedaan om burgers en andere belanghebbenden door middel van het
raadplegingsproces te bereiken, de empirische onderbouwing van besluitvorming te
verbeteren en de uitvoering en toepassing van EU-wetgeving te bevorderen, te
monitoren en te handhaven.

VII Deze verwezenlijking van de doelstellingen van betere regelgeving is tevens

afhankelijk van een doeltreffende samenwerking tussen de Commissie, het Europees
Parlement en de Raad. Daarom is het van essentieel belang dat medewetgevers de
verbintenissen nakomen die zijn aangegaan in het interinstitutioneel akkoord over
beter wetgeven die transparante, empirisch onderbouwde besluitvorming bevordert.
In onze analyse benadrukken wij dat het belangrijk is onnodige complexiteit te
vermijden bij het aannemen en uitvoeren van wetgevingsvoorstellen, in de wetgeving
voldoende te regelen inzake de verzameling van gegevens over de toepassing van
beleidsmaatregelen, burgers aan te moedigen deel te nemen aan de beleidscyclus en
de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en toepassing van EU-wetgeving
transparanter te maken. Bovendien spelen nationale parlementen en autoriteiten van
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de lidstaten een sleutelrol bij de omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving
en bij de monitoring van de uitvoering en toepassing van deze regels in de praktijk.

VIII Tot slot maken we een aantal opmerkingen met betrekking de te volgen koers.
Op basis van onze eerdere controleresultaten en de door ons geanalyseerde
informatie hebben wij de volgende belangrijke uitdagingen vastgesteld voor de
Commissie, de medewetgevers van de EU en de lidstaten met betrekking tot de
verwezenlijking van de doelstellingen van betere regelgeving in de toekomst:

o

waarborgen dat het beleid en de wetgevingsinitiatieven van de EU voldoende
worden gedragen door kwalitatief hoogstaande raadplegingen, evaluaties en
effectbeoordelingen;

o

waarborgen dat wetgevingsvoorstellen bepalen dat voldoende bewijs wordt
verzameld ter ondersteuning van een doeltreffende monitoring en evaluatie;

o

de EU-wetgeving verder vereenvoudigen en de uitvoering en toepassing ervan in
de lidstaten monitoren, en

o

de transparantie van het wetgevingsproces voor burgers en andere
belanghebbenden verbeteren.
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Inleiding
01 Het beleid en de wetgeving van de Europese Unie (EU) zijn van invloed op het

leven van EU-burgers en de activiteiten van haar ondernemingen. De EU beschikt over
omvangrijke wetgeving die voortdurend in ontwikkeling is en zo beleidsveranderingen
weergeeft zodra EU-wetten worden vastgesteld, gewijzigd, ingetrokken of niet meer
van kracht zijn. De Commissie speelt een cruciale rol bij de voorbereiding en de
monitoring van de toepassing van EU-wetgeving en bij de analyse van de resultaten
daarvan. De aanpak van de Commissie met betrekking tot beleid en wetgeven wordt
betere regelgeving (BR) genoemd.

02 De vastgestelde doelstellingen van BR moeten waarborgen dat de besluitvorming

open en transparant is, burgers en belanghebbenden gedurende het hele
beleidsvormings- en wetgevingsproces een bijdrage kunnen leveren, EU-maatregelen
worden vastgesteld op basis van feitelijke gegevens en met het nodige inzicht in de
gevolgen ervan, en de regelgevingslasten voor ondernemingen, burgers en
overheidsinstanties tot een minimum worden beperkt. Het optreden van de EU moet
leiden tot een eenvoudig, duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevingskader voor
burgers en andere belanghebbenden, en moet tevens het hoofd bieden aan nieuwe
uitdagingen en gewijzigde politieke prioriteiten. Het is daarom van cruciaal belang dat
de Commissie haar BR-beginselen doeltreffend toepast, aangezien deze van invloed
zijn op de resultaten van het EU-beleid en de verantwoordingsplicht van de EU ten
aanzien van burgers en andere belanghebbenden.

03 BR bestrijkt alle beleidsterreinen en de hele beleidscyclus (zie figuur 1). De

belangrijkste BR-instrumenten zijn raadpleging van belanghebbenden,
effectbeoordeling van beleidsopties, monitoring van de uitvoering en toepassing van
wetten, en evaluatie van EU-beleid en -wetgeving. De kwaliteit van de
effectbeoordelingen en geselecteerde evaluaties wordt getoetst door de Raad voor
regelgevingstoetsing van de Commissie (RRT), die bestaat uit vier hoge ambtenaren
van de Commissie en drie extern benoemde personen. In bijlage I — Overzicht van de
fasen van de beleidscyclus, de beginselen, doelstellingen, instrumenten en procedures
van BR — wordt een uitvoeriger overzicht gegeven van de wijze waarop de Commissie
de BR-aanpak in elke fase van de beleidscyclus toepast.
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Figuur 1 — Betere regelgeving in de beleidscyclus

Inbreng van
belanghebbenden

Bron: ERK, op basis van de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie.

04 Betere regelgeving is al bijna 20 jaar een belangrijk onderdeel van de

beleidsvorming in de EU. In 2002 had de Commissie al de eerste effectbeoordelingen
en openbare raadplegingen voor haar wetgevingsvoorstellen uitgevoerd 1. Meer
recentelijk, in mei 2015, stelde de Commissie een EU-agenda op voor “betere
regelgeving voor betere resultaten” 2. Dit heeft tevens geleid tot organisatorische
veranderingen binnen de Commissie, werkprogramma’s waarbij de belangrijkste
prioriteiten opnieuw centraal komen te staan (“grote zaken groot aanpakken”) en een
mandaat om nog een stap verder te gaan met betere regelgeving op EU-niveau. Met
name heeft de Commissie op 13 april 2016 een Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over
beter wetgeven gesloten met het Europees Parlement (EP) en de Raad 3 als aanvulling
op eerdere overeenkomsten en verklaringen over beter wetgeven 4. Ingevolge het IIA
waren de medewetgevers verplicht om samen te werken bij een aantal maatregelen
ter bevordering van een transparante, empirisch onderbouwde besluitvorming. In
december 2016 publiceerde de Commissie de mededeling “EU-wetgeving: betere
resultaten door betere toepassing” 5, waarin wordt erkend dat met de lidstaten moet
worden samengewerkt om de uitvoering en toepassing van EU-wetgeving te
verbeteren — een basisvoorwaarde voor het bereiken van beleidsresultaten. De
Commissie is in 2018 begonnen met een inventarisatie van de ontwikkelingen in BR en
publiceerde de resultaten in april 2019 6. Wij hebben de resultaten van deze
inventarisatie als belangrijk uitgangspunt voor deze analyse genomen.
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05 Als onafhankelijke extern controleur van de EU bevorderen wij de transparantie

en verantwoording. Betere regelgeving is voor ons als extern controleur van de EU ook
van belang, aangezien goed ontworpen beleid en wetgeving tevens bijdragen tot
doeltreffende verantwoording en controle van de overheidsfinanciën. Sinds 2010
hebben we verschillende verslagen gepubliceerd over de belangrijkste onderdelen van
de BR-aanpak van de Commissie, met name wat betreft effectbeoordelingen,
evaluaties (toetsingen achteraf), monitoring van de toepassing van EU-recht en
openbare raadplegingen 7. Wij hebben ook de aandacht gevestigd op problemen met
het gebruik van deze instrumenten in een aantal van onze verslagen over specifiek EUbeleid en de uitgavenprogramma’s 8. Met deze analyse willen we een bijdrage leveren
aan het publieke debat over EU-wetgeving en BR tijdens de huidige zittingsperiode. De
analyse vormt ons antwoord op de mededeling van de Commissie over de
inventarisatie van BR en benoemt de belangrijkste uitdagingen waaraan we bij
toekomstige controles op dit gebied follow-up kunnen geven. Dit is echter geen
controleverslag; het is een analyse die hoofdzakelijk is gebaseerd op
openbaargemaakte informatie of specifiek voor dit doel verzameld materiaal.
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Reikwijdte en aanpak van de analyse
06 Onze analyse is gebaseerd op onze eigen gepubliceerde verslagen, de resultaten

van de inventarisatie door de Commissie, verslagen van de RRT en de dienst Interne
Audit (IAS) van de Commissie, en wetenschappelijke publicaties. We maken ook
gebruik van openbaar beschikbare informatie die wij betrouwbaar achten, zoals een
internationale benchmarking van beleidsmaatregelen inzake betere regelgeving die is
uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) in 2018 9. Daarnaast hebben wij belangrijke belanghebbenden geraadpleegd
om hun standpunten te vernemen over de werking van de BR-aanpak door de
Commissie (zie bijlage II — Standpunten van belangrijke belanghebbenden over de
verschillende instrumenten voor betere regelgeving). Tot slot hebben we een panel
van deskundigen op dit gebied verzocht om feedback over de voorlopige resultaten
van onze analyse (zie bijlage III — Deskundigen die voor deze analyse zijn
geraadpleegd).

07 De in deze analyse gepresenteerde informatie is gebaseerd op de structuur van

de mededeling van de Commissie waarin de resultaten van haar inventarisatie worden
uiteengezet, namelijk:
o

algemene lessen die de Commissie heeft getrokken uit de uitvoering van BRwerkzaamheden;

o

inspraak van burgers in het wetgevingsproces;

o

onderbouwing van beleidsvorming;

o

de bestaande EU-wetgeving, en

o

interinstitutionele samenwerking in het wetgevingsproces.

In elk onderdeel lichten wij in een tekstvak eerst de belangrijkste punten en gebieden
toe die voor verbetering vatbaar zijn en werken we deze vervolgens in de
daaropvolgende paragrafen verder uit. In de slotopmerkingen aan het einde van onze
analyse stellen wij vervolgstappen voor. Voor deze analyse hebben wij rekening
gehouden met de beschikbare informatie tot en met februari 2020.
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De aanpak van betere regelgeving door
de Commissie
Algemene lessen die de Commissie heeft geleerd
Tekstvak 1
De Commissie heeft een aantal algemene lessen getrokken uit haar inventarisatie
op basis van openbare en gerichte raadplegingen (bijv. van personeel van de
Commissie of interinstitutionele partners), door de OESO gemaakte vergelijkingen
met het regelgevingsbeleid van ontwikkelde landen en een analyse van
wetenschappelijke literatuur. Hieruit bleek dat de beweegreden om BR te
continueren sterk bleef, dat BR-instrumenten doelmatiger zouden kunnen worden
toegepast zonder hun doelstellingen te ondermijnen en dat BR een “gedeelde
inspanning” moet zijn met andere EU-instellingen en lidstaten om de
doelstellingen ervan te bereiken.
In het algemeen heeft de Commissie in haar inventarisatie vastgesteld welke
lessen er kunnen worden getrokken en wat de meest relevante gebieden zijn
waarop verdere verbeteringen in de richting van empirisch onderbouwde
besluitvorming kunnen worden doorgevoerd. Er wordt met name in aangegeven
dat er ruimte is voor verdere verbetering van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de belangrijkste werkzaamheden op het gebied van BR
(d.w.z. raadplegingen, effectbeoordelingen en evaluaties).
Wij zijn het er ook over eens dat andere EU-instellingen en lidstaten een
belangrijke rol moeten spelen bij het opstellen en uitvoeren van EU-beleid. Zonder
hun effectieve bijdragen kunnen de doelstellingen van BR niet worden bereikt.

08 Betere regelgeving is geen kwestie van “meer” of “minder” EU-wetgeving en

houdt evenmin deregulering in of het lager prioriteren van bepaalde beleidsterreinen.
Het gaat daarentegen om het overleggen van deugdelijk bewijs op basis waarvan
tijdig goed onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen. Gezien het
subsidiariteitsbeginsel moet ook de toegevoegde waarde van het beleid en de
programma’s van de EU worden aangetoond 10. Bovendien leidt een doeltreffende
uitvoering van de BR-aanpak ook tot meer transparantie en betere verantwoording,
die beide noodzakelijk zijn om het vertrouwen van burgers in de EU-wetgeving te
bevorderen. Tegen deze achtergrond zijn wij van mening dat de beweegreden voor BR
sterk blijft.
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09 De Commissie oordeelt in haar inventarisatie dat er nog ruimte is voor

verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden op
het gebied van BR11. De Commissie moet met name minder uitzonderingen maken op
de algemene regels inzake de noodzaak van openbare raadpleging, effectbeoordeling
en evaluatie. Momenteel wordt voor een kwart van de wetgevingsvoorstellen geen
effectbeoordeling verricht (zie voor meer informatie de paragrafen 17 en 18) en
minder dan een derde van de effectbeoordelingen was gebaseerd op adequaat
uitgevoerde en naar behoren gebruikte evaluaties (zie paragraaf 20).

10 Andere EU-instellingen en lidstaten spelen een cruciale rol bij het opstellen en

uitvoeren van EU-beleid en -programma’s; daarom is het zo essentieel dat zij zich
inzetten om BR-werkzaamheden met succes uit te voeren. Om de doelstellingen van
BR te bereiken, is er met name behoefte aan doeltreffende samenwerking tussen de
Commissie en de medewetgevers van de EU (d.w.z. het EP en de Raad). Zij moeten
onnodig complexe wetgeving vermijden, zorgen voor wettelijke vereisten inzake de
verzameling van de informatie die nodig is voor op feiten gebaseerde evaluaties en
effectbeoordelingen, effectbeoordelingen uitvoeren alvorens substantiële wijzigingen
aan te brengen in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie en een grotere inspraak
van burgers in het wetgevingsproces van de EU aanmoedigen. Bovendien spelen
nationale parlementen en autoriteiten van de lidstaten een sleutelrol bij de
omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving en bij de monitoring van de
uitvoering en toepassing van deze regels in de praktijk.

11 De controles die wij als onafhankelijke extern controleur van de EU verrichten,

dragen ook bij aan de doelstellingen van BR doordat ze opmerkingen, conclusies en
aanbevelingen opleveren over de vraag of en hoe het beleid en de programma’s van
de EU doeltreffender, doelmatiger en zuiniger kunnen worden uitgevoerd. In dit
verband merken wij op dat de Commissie heeft verwezen naar onze werkzaamheden
om lessen te trekken uit de inventarisatie, bijvoorbeeld in Speciaal verslag nr. 16/2018
over toetsing achteraf.
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Inspraak van burgers in het EU-wetgevingsproces
Tekstvak 2
Burgers en andere belanghebbenden kunnen deelnemen aan EU-beleidsvorming
door middel van raadplegingsprocessen die door de Commissie in gang worden
gezet. Zij kunnen de Commissie ook via het Europees burgerinitiatief oproepen
om nieuwe wetten voor te stellen.
In ons Speciaal verslag nr. 14/2019 over openbare raadplegingen concludeerden
wij dat het kader van de Commissie voor openbare raadplegingen van hoge
kwaliteit is en dat de voorbereiding en uitvoering van de beoordeelde openbare
raadplegingen bevredigend waren.
De Commissie behaalde de hoogste score bij de indicatoren van de OESO van 2018
voor de betrokkenheid van belanghebbenden op het gebied van regelgevend
beleid en bestuur 12.
Wij zijn echter van mening dat er uitdagingen blijven bestaan bij verdere
verbeteringen van:
o

voorlichtingsactiviteiten bij openbare raadplegingen, door middel van het
gericht aanspreken van burgers, communicatiemaatregelen om een grotere
deelname te bevorderen en de criteria voor de talenregeling zodat
belangrijke documenten worden vertaald in zoveel mogelijk talen als
haalbaar en passend is;

o

de verslaglegging over de follow-up die wordt gegeven aan de resultaten van
de openbare raadplegingen, en

o

de betrokkenheid van burgers bij de indiening van wetgevingsvoorstellen via
het Europees burgerinitiatief.

12 In ons Speciaal verslag nr. 14/2019 over openbare raadplegingen wezen wij op

bepaalde kwesties in verband met activiteiten om burgers te bereiken teneinde een
grotere deelname te bewerkstelligen. Er waren tekortkomingen in de
raadplegingsstrategieën waarin de reikwijdte en doelstellingen van de raadpleging, de
beoogde belanghebbenden, de geplande raadplegingsactiviteiten, alsook het
tijdschema en de talenregeling, werden uiteengezet. Wij constateerden met name dat
de Commissie enkel de algemene doelstellingen voor haar raadplegingsactiviteiten
schetste en niet altijd de doelgroep van belanghebbenden voor deze activiteiten
aanwees 13.

13 Bovendien werd de routekaart om de belanghebbenden te informeren over het
specifieke doel en het beoogde gebruik van de raadpleging in een derde van de
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geanalyseerde gevallen minder dan vier weken voor aanvang van de openbare
raadpleging gepubliceerd 14. Wij concludeerden dat raadplegingsactiviteiten meer
bekendheid moeten krijgen om de zichtbaarheid ervan te verbeteren zodat meer
mensen eraan kunnen meedoen 15. De Commissie heeft erkend dat belanghebbenden
zich weinig bewust zijn van de mogelijkheden om deel te nemen aan beleidsvorming
en raadplegingsactiviteiten 16. De Commissie heeft ook onze aanbeveling aanvaard om
meer gebruik te maken van haar vertegenwoordigingen in de lidstaten om samen te
werken met belangrijke belanghebbenden op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Gezien de budgettaire gevolgen onderstreepte zij tegelijkertijd de noodzaak om
activiteiten om de burger te bereiken af te stemmen op het belang van het initiatief 17.

14 Bovendien hebben wij aanbevolen dat belangrijke raadplegingsdocumenten

voor alle prioritaire initiatieven en initiatieven waarvoor een brede publieke
belangstelling bestaat, in alle officiële talen worden vertaald. De Commissie heeft deze
aanbeveling gedeeltelijk aanvaard omdat zij van mening is dat dit haar middelen
aanzienlijk onder druk zou zetten en het besluitvormingsproces zou vertragen 18. Zoals
de Commissie opmerkt, waren alle vragenlijsten voor openbare raadplegingen in 2018
in ten minste twee talen beschikbaar en was 71 % ervan vertaald in alle officiële talen
(behalve Gaelic) 19. Wij stelden echter vast dat er ruimte is voor verduidelijking van de
criteria die worden gehanteerd om te beslissen of de raadplegingsdocumenten in alle
officiële talen moeten worden vertaald zodat initiatieven waarvoor een brede publieke
belangstelling bestaat toegankelijk zijn voor alle EU-burgers 20.

15 Daarnaast troffen wij tekortkomingen aan in de verslaglegging door de

Commissie over de follow-up van de openbare raadplegingen. Wij troffen met name
gevallen aan waarin de Commissie niet duidelijk het verband toelichtte tussen de
inbreng van de respondenten en de in het wetgevingsvoorstel gepresenteerde
opties 21. Bij de inventarisatie van de Commissie werden ook kwesties aangetroffen die
in dit verband speelden. Over het algemeen was bijna 40 % van de respondenten van
haar openbare raadpleging ontevreden met de verslaglegging over de resultaten van
haar openbare raadplegingen 22.

16 Het Europees burgerinitiatief23 stelt burgers in staat de Commissie rechtstreeks

te vragen regelgeving te initiëren. In de verordening inzake het Europees
burgerinitiatief wordt niet vereist dat de Commissie een wetgevingsvoorstel indient.
Het staat de Commissie vrij om al dan niet follow-up te geven aan een initiatief. Van de
invoering van het initiatief in 2012 tot medio 2019 kregen 4 van de geregistreerde
64 Europese burgerinitiatieven de benodigde steun van ten minste één miljoen EUburgers (zie figuur 2) 24. In twee van deze vier gevallen heeft de Commissie vervolgens
een wetgevingsvoorstel ingediend 25. In één ander geval stelde de Commissie een reeks

14
follow-upmaatregelen van niet-wetgevende aard voor. In het vierde geval besloot de
Commissie geen wetgevingsvoorstel in te dienen omdat zij van mening was dat het
bestaande rechtskader passend was. In 2019 hebben het EP en de Raad, op basis van
een voorstel van de Commissie, een herziene verordening inzake het Europees
burgerinitiatief aangenomen om deelname aan te moedigen en de organisatie van
initiatieven te vergemakkelijken. De nieuwe regels voorzien in betere technische
bijstand voor groepen organisatoren en bieden de lidstaten de mogelijkheid de
minimumleeftijd van deelnemers te verlagen tot zestien jaar. Deze regels zijn begin
2020 in werking getreden 26.

Figuur 2 — Europese burgerinitiatieven
Geregistreerde initiatieven met voldoende ondersteuning
Geregistreerde initiatieven zonder voldoende ondersteuning
Ingetrokken initiatieven
Openstaande initiatieven

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie (website EBI).
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Bewijs voor beleidsvorming
Tekstvak 3
De Commissie maakt gebruik van ”effectbeoordelingen” om te verwijzen naar de
beoordeling vooraf van beleidsopties en “evaluaties” om te verwijzen naar de
beoordeling achteraf van de gevolgen van beleidsuitvoering27. De Commissie
verricht ook “evaluaties vooraf” van voorstellen voor grote uitgavenprogramma’s
waarvoor geen effectbeoordeling vereist is. Effectbeoordelingen en evaluaties
worden beheerd door het directoraat-generaal van de Commissie dat
verantwoordelijk is voor het beleid, de wet of het uitgavenprogramma in kwestie.
De Commissie heeft een RRT ingesteld om te voorzien in kwaliteitscontrole van
effectbeoordelingen en evaluaties.
In de OESO-indicatoren voor regelgevend beleid en bestuur van 2018 stond de
Commissie op de derde plaats28 voor effectbeoordelingen 29 en op de vierde
plaats30 voor evaluaties achteraf van primair recht.
In ons Speciaal verslag nr. 16/2018 over toetsing achteraf 31 concludeerden wij dat
de Commissie een evaluatiesysteem had ontworpen dat over het geheel
genomen goed beheerd wordt en waarvan de kwaliteit wordt gecontroleerd 32.
In ons Jaarverslag 2013 33 voerden wij een follow-up uit van ons Speciaal verslag
nr. 3/2010 over effectbeoordelingen 34, waarin wij concludeerden dat de
Commissie effectbeoordeling tot een integraal onderdeel van de
beleidsontwikkeling had gemaakt en deze had gebruikt om haar
wetgevingsinitiatieven beter te ontwerpen. Wij zijn echter van mening dat er
uitdagingen blijven bestaan bij de verdere verbetering van:
o

de reikwijdte van belangrijke initiatieven door middel van
effectbeoordelingen, met inbegrip van programma´s en activiteiten die
aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen;

o

de kwaliteitsaspecten van effecbeoordelingen;

o

de kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van evaluaties;

o

het mandaat van de RRT.

17 Als algemene regel moet de Commissie een effectbeoordeling opstellen voor alle

voorstellen in het werkprogramma van de Commissie (WPC). In haar inventarisatie
rapporteerde de Commissie dat er volgens haar BR-vereisten voor 19,5 % van haar
voorstellen in de WPC’s tussen 2015 en 2018 geen effectbeoordeling noodzakelijk was,
en dat er voor nog eens 8,5 % uitzonderingen (bijv. in bijzonder dringende gevallen)
werden toegestaan. In 7 % van de gevallen werd er geen reden openbaargemaakt voor
het ontbreken van een effectbeoordeling35. In een gedetailleerde analyse waarnaar in
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de inventarisatie wordt verwezen, wordt echter gesteld dat voor twee derde van de
geanalyseerde gevallen twijfels bestonden over de vraag of de verklaringen toereikend
of adequaat waren 36. Het EP betreurt het feit dat effectbeoordelingen voor voorstellen
van de Commissie, met inbegrip van die welke in het WPC zijn opgenomen, vaak
ontbreken 37. De belanghebbenden stelden voor de reikwijdte te verhogen door
lichtere procedures in te voeren voor dringende gevallen of voor voorstellen met
minder vergaande gevolgen 38.

18 Overeenkomstig het Financieel Reglement moeten voorstellen voor programma’s
en activiteiten die aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen worden onderworpen
aan een evaluatie vooraf 39. Wanneer een programma of activiteit naar verwachting
een aanzienlijke economische, ecologische of sociale impact zal hebben, kan deze
evaluatie de vorm aannemen van een effectbeoordeling, en in dit geval zal de
Commissie ook een reeks opties voor de uitvoering moeten onderzoeken. Wij zijn van
mening dat voor alle grote uitgavenprogramma’s effectbeoordelingen of evaluaties
vooraf moeten worden verricht 40.

19 Sinds 2002 is de kwantificering van de kosten en baten van de verschillende

opties een belangrijke uitdaging voor de kwaliteit van effectbeoordelingen 41. In veel
van onze daaropvolgende verslagen hebben we tekortkomingen vastgesteld in
verband met de beschikbaarheid van gegevens en het kwantificeren en monetiseren
van de impact 42. De RRT merkte op dat de Commissie weliswaar de kwantificering
heeft verbeterd, maar dat slechts in een kwart van de effectbeoordelingen de kosten
en baten volledig waren gekwantificeerd 43. Zij merkte ook op dat twee van de tien
geanalyseerde kwaliteitselementen onder het aanvaardbare niveau bleven, zelfs nadat
de diensten van de Commissie hun effectbeoordelingen op basis van de
kwaliteitscontrole van de RRT hadden herzien alvorens deze voor te leggen voor
interdienstenoverleg (zie figuur 3). In 2016 voerde de RRT de categorie “positief met
voorbehoud” in voor de effectbeoordelingen die volgens de RRT niet opnieuw aan de
RRT hoefden worden voorgelegd. De kans dat effectbeoordelingen met deze nieuwe
categorie zouden verbeteren, was kleiner dan voor effectbeoordelingen waarover een
negatief advies was gegeven en die opnieuw aan de RRT moesten worden
voorgelegd 44.

17

Figuur 3 — Gemiddelde kwaliteit van effectbeoordelingen in 2018
Fase van overleg tussen de diensten

Eerste indiening
Goed

Aanvaardbaar

Matig

Matig

Aanvaardbaar

Goed

Presentatie
Overleg, informatiebasis en
methodologie
Subsidiariteit en
EU-meerwaarde
Doelstellingen en
interventielogica
Toekomstige monitoring
en evaluatie
Reikwijdte en context
Vergelijking van opties
en proportionaliteit
Probleemstelling en
gebruik van evaluatie
Impact
Referentiewaarden en opties

90 %

van de geanalyseerde kwaliteitselementen

LIGT ONDER HET AANVAARDBARE
NIVEAU

20 %

van de geanalyseerde kwaliteitselementen

BLIJFT ONDER HET AANVAARDBARE
NIVEAU

Bron: ERK op basis van het jaarverslag 2018 van de RRT, hoofdstuk 1.2.

20 De evaluaties achteraf van de Commissie kunnen niet alleen worden gebruikt om

de prestaties van EU-beleid te beoordelen, maar bieden ook waardevolle input voor de
verdere ontwikkeling daarvan. De Commissie heeft zich er sinds 2013 toe verbonden
de uitvoering van bestaande wetgeving te evalueren voordat zij effectbeoordelingen
met betrekking tot nieuwe wetgevingsvoorstellen opstelt (het beginsel van “eerst
evalueren”) 45. Uit de analyse van de RRT bleek echter dat minder dan een derde van
de effectbeoordelingen was gebaseerd op adequaat uitgevoerde en naar behoren
gebruikte evaluaties46. Het meest significante probleem dat van invloed is op de
kwaliteit van evaluaties was het ontbreken van geschikte gegevens om de impact te
kwantificeren 47. In onze verslagen hebben wij herhaaldelijk gewezen op
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tekortkomingen in verband met de beschikbaarheid van gegevens voor de beoordeling
van de prestaties48. Zoals de RRT opmerkte, was het vaak niet mogelijk om de
evaluatievragen te beantwoorden aan de hand van evaluatieverslagen wegens het
ontbreken van adequate gegevens49. Dit beperkte ook de mogelijkheid voor de
directoraten-generaal van de Commissie tot verbetering van de evaluatieverslagen om
tegemoet te komen aan de bezwaren van de RRT (zie figuur 4).

Figuur 4 — Directoraten-generaal van de Commissie vonden het vaak
een uitdaging om de evaluatieverslagen te verbeteren om tegemoet te
komen aan de bezwaren van de RRT
Geen verbetering

Enige verbetering

Aanzienlijke
verbetering

Ontwerp en methodologie
Doeltreffendheid en
doelmatigheid
Samenhang
Relevantie en EU-meerwaarde
Presentatie
Redelijkheid van de conclusies

Bron: ERK, op basis van het jaarverslag 2018 van de RRT, hoofdstuk 3.5.

21 De RRT speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de

empirische onderbouwing van de beleidsvorming. De RRT bestaat uit vier hoge
ambtenaren van de Commissie en drie extern benoemde personen. Zijn mandaat werd
ten opzichte van dat van zijn voorloper, de Effectbeoordelingsraad, uitgebreid zodat
ook de toetsing van geselecteerde evaluaties eronder zou vallen. Volgens de
inventarisatie van de Commissie waren echter de meningen van de respondenten over
de onpartijdigheid van de RRT gelijk verdeeld 50. Degenen die hun bezorgdheid uitten,
wezen er onder andere op dat een meerderheid van de RRT uit ambtenaren van de
Commissie bestaat. Er werd door enkele respondenten voorgesteld om het mandaat
van de RRT verder uit te breiden met de volgende drie activiteiten: het valideren van
de verklaringen van de Commissie voor het niet presenteren van effectbeoordelingen
voor belangrijke initiatieven 51, het bestuderen van de samenhang tussen de opties in
de effectbeoordeling en die in het wetgevingsvoorstel 52, en het controleren van de
kwaliteit van een groter deel van de uitgevoerde evaluaties (zie figuur 5) 53.

19

Figuur 5 — Door de RRT getoetste evaluaties
Uitgevoerde
evaluaties
Door de RRT
getoetste
evaluaties

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie (over door de RRT uitgevoerde 54 en getoetste
evaluaties 55).

De bestaande EU-wetgeving
Tekstvak 4
De bestaande EU-wetgeving verandert voortdurend naarmate voorstellen voor
verordeningen, richtlijnen en besluiten worden aangenomen en de bestaande
wetgeving wordt herzien, ingetrokken of niet meer van kracht is.
In haar werkprogramma’s voor 2015-2019 had de Commissie minder
wetgevingsinitiatieven gepland dan in voorgaande jaren en het
uitvoeringspercentage ervan verhoogd. Zij maakte ook gebruik van het Refitprogramma en -platform om de inspanningen om te zorgen dat de bestaande EUwetgeving “geschikt voor het beoogde doel” bleef, in goede banen te leiden.
Uit onze analyse blijkt dat de Commissie-Juncker een kleiner aantal belangrijke
wetgevingsinitiatieven heeft gepresenteerd dan haar voorlopers, maar dat het
bestedingspercentage is toegenomen. Over het geheel genomen bleef de EUwetgeving tussen 1999 en 2019 stabiel. Tot slot blijft de monitoring van de
uitvoering en toepassing van EU-recht in de lidstaten een uitdaging voor de
Commissie.
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Wij zijn van mening dat er uitdagingen blijven bestaan bij:
o

het verder verduidelijken van de rol van het “Refit”-initiatief als integraal
onderdeel van de BR-aanpak van de Commissie;

o

het vereenvoudigen van de EU-wetgeving zonder de risico’s voor de naleving
en de prestaties te vergroten;

o

het verstrekken van richtsnoeren aan de lidstaten inzake de wijze waarop zij
onnodig complexe en/of omslachtige regels kunnen vereenvoudigen en
vermijden, en

o

het beter monitoren en handhaven van de uitvoering en toepassing van EUrecht.

22 De Commissie-Juncker heeft het aantal belangrijke wetgevingsvoorstellen

aanzienlijk verminderd (“prioritaire initiatieven”). In haar werkprogramma’s voor 2015
tot en met 2019 heeft de Commissie 108 prioritaire initiatieven gepland; dit houdt een
vermindering in van 62 % ten opzichte van de 290 prioritaire initiatieven voor de
werkprogramma’s voor 2010 tot en met 2014. Inmiddels is het uitvoeringspercentage
voor nieuwe initiatieven (d.w.z. het aandeel van de voorstellen van de Commissie die
door het EP en de Raad werden aangenomen) tussen 2011 en 2017 geleidelijk
gestegen (zie figuur 6). Over het algemeen bleef de EU-wetgeving tussen 1999 en 2019
stabiel omdat het totale aantal verordeningen en richtlijnen dat tijdens de
zittingsperiode van het EP en de Raad werd vastgesteld in grote lijnen overeenkwam
met het aantal dat werd ingetrokken of niet meer van kracht was (zie bijlage IV —
Wetgevingsvoorstellen, aangenomen wetgeving, intrekkingen en vervallen wetgeving
en bijlage V — Wetgevingsproductie per jaar en beleidsterrein). Tegelijkertijd is het
gemiddelde aantal bladzijden EU-wetgeving dat in het kader van de achtste
zittingsperiode van het EP (2014-2019) is vastgesteld, licht gestegen met 4,4 % ten
opzichte van de zevende zittingsperiode van het EP (2009-2014)56.
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Figuur 6 — Minder geplande prioritaire initiatieven en een hoger
uitvoeringspercentage daarvan
Werkprogramma van de Commissie

2010-2014

2015-2019

Aantal geplande prioritaire initiatieven per jaar

Uitvoeringspercentage van geplande prioritaire initiatieven
Uitvoeringspercentage niet beschikbaar

Opmerking: Het uitvoeringspercentage omvat prioritaire initiatieven die gedeeltelijk (zie Commissie,
Jaarlijks activiteitenverslag 2018 — secretariaat-generaal, blz. 7) of volledig zijn uitgevoerd.
Bron: ERK, op basis van de werkprogramma’s van de Commissie voor 2010-2019 en de jaarlijkse
activiteitenverslagen van de Commissie voor 2013-2018.

23 Een belangrijke doelstelling van de Commissie-Juncker was het vereenvoudigen

van de EU-wetgeving en het verminderen van de lasten voor bedrijven en burgers57.
De Commissie heeft een Refit-programma ingevoerd in 2012 en een Refit-platform in
2015, als onderdeel van haar inspanningen om te waarborgen dat de
wetgevingsinstrumenten van de EU “geschikt zijn voor het beoogde doel”. Via het
Refit-platform vroeg, verzamelde en beoordeelde de Commissie suggesties over hoe
de lasten die voortvloeien uit de EU-wetgeving en de uitvoering ervan in de lidstaten
kunnen worden verminderd 58. In Speciaal verslag nr. 16/2018 over toetsing achteraf
hebben wij opgemerkt dat de achterliggende gedachte van het Refit-programma
onduidelijk was, evenals de criteria op basis waarvan afzonderlijke initiatieven als
“Refit” werden aangemerkt. We hebben de Commissie ook aanbevolen de indruk te
vermijden dat Refit op een of andere wijze los zou staan van de normale cyclus voor
BR. In dit verband bevestigde de inventarisatie van de Commissie zelf dat het Refitprogramma onvoldoende zichtbaar was 59.

24 Wij staan weliswaar volledig achter de doelstelling van de Commissie om de

wetgeving te vereenvoudigen en de lasten te verminderen, maar er moet worden
gewaarborgd dat dit op adequate wijze gebeurt. In ons Advies nr. 6/2018 over de
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wezen wij op gevallen waarin
vereenvoudiging ten koste van de duidelijkheid voor begunstigden en overheden zou
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kunnen gaan en zou kunnen leiden tot een verzwakking van de mechanismen die
dienen voor het boeken van resultaten. We hebben ook benadrukt dat
vereenvoudiging moet worden gebruikt om onnodige regels of procedures te
schrappen, en niet alleen om bestaande rulebooks te consolideren. Zo merkten wij in
Advies nr. 7/2018 over het gemeenschappelijk landbouwbeleid op dat het niet
duidelijk was of het beperken van het aantal verordeningen tot vereenvoudiging zou
leiden, aangezien het beleid in andere opzichten complexer zou worden 60.

25 De uitvoering van EU-richtlijnen door de lidstaten kan ook juridische complexiteit

en lasten voor bedrijven en burgers met zich meebrengen. De politieke, wettelijke en
grondwettelijke regelingen van de lidstaten verschillen aanzienlijk van elkaar, wat van
invloed is op de manier waarop zij de EU-wetgeving in praktijk brengen. Daarnaast
verschillen de lidstaten wat betreft de nationale uitvoeringsmaatregelen voor
ongeacht welke EU-richtlijn aanzienlijk, zowel qua aantal als qua reikwijdte. In ons
overzicht over het in de praktijk brengen van EU-recht wezen wij erop dat er een
correlatie bestaat tussen het aantal nationale uitvoeringsmaatregelen en het aantal
door de Commissie ingeleide inbreukzaken 61. De lidstaten erkennen dat nationale
uitvoeringsmaatregelen vereisten kunnen omvatten die verder gaan dan de vereisten
van een richtlijn (vaak “overregulering” genoemd). Zij zijn echter niet geneigd om
dergelijke gevallen aan te geven in de beschikbare EU-databank 62. In dit verband
merken wij op dat in het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 2016 over beter
wetgeven is bepaald dat de lidstaten dergelijke toevoegingen moeten aangeven in de
omzettingsmaatregel(en) of in daarmee verband houdende documenten. Tot dusver
hebben slechts twee lidstaten dergelijke kennisgevingen ingevoerd in de databank.

26 De EU-instellingen en de lidstaten zijn overeengekomen dat de nationale

autoriteiten de kennisgeving van nationale omzettingsmaatregelen aan de Commissie
in gerechtvaardigde gevallen vergezeld moeten doen gaan van toelichtende stukken
waarin wordt uiteengezet hoe zij de richtlijnen hebben omgezet in hun eigen
wetgeving 63. We vestigden de aandacht op het feit dat de lidstaten meer en betere
toelichtende stukken kunnen verstrekken 64, en de Commissie heeft toegezegd samen
met de lidstaten verder te zullen onderzoeken welke voordelen het verstrekken van
richtsnoeren voor het opstellen en indienen van toelichtende stukken kan opleveren 65.
Wij hebben er in verschillende verslagen op gewezen hoe de prestaties van EUbeleidslijnen en -programma’s worden beïnvloed door tekortkomingen wat betreft de
consistente omzetting en toepassing van het EU-recht in de lidstaten 66.

27 Het aanhoudend grote aantal inbreukprocedures toont aan dat de tijdige en

correcte uitvoering en toepassing van het EU-recht in de lidstaten een grote uitdaging
blijft (zie figuur 7). Het Europees Parlement heeft hier ook op gewezen 67.
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Figuur 7 — Aantal nieuwe en lopende inbreukzaken
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Bron: ERK, op basis van jaarverslagen van de Commissie over de controle op de toepassing van het
Unierecht en de extractie van gegevens uit de database van de Commissie over inbreuken (voor nieuwe
inbreukzaken 2010-2012).

28 In ons overzicht van 2018 over het in de praktijk brengen van het EU-recht

hebben wij de aard van die uitdaging geanalyseerd en de Commissie verzocht te
overwegen haar inspanningen om de toepassing van het EU-recht te monitoren en te
handhaven verder op te voeren door onder meer:
o

de EU-begroting te gebruiken om ervoor te helpen zorgen dat de lidstaten het EUrecht toepassen 68;

o

algemeen aanvaarde handhavingsprioriteiten en benchmarks voor de
behandeling van inbreukzaken vast te stellen die kunnen worden opgenomen in
een algemeen kader voor het beheer van toezichtactiviteiten.
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Interinstitutionele samenwerking op het gebied van wetgeven
Tekstvak 5
De kwaliteit van EU-wetgeving hangt in grote mate af van goede
interinstitutionele samenwerking.
In het op 13 april 2016 ondertekende Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over beter
wetgeven hebben het EP, de Raad en de Commissie zich ertoe verbonden de
grootst mogelijke transparantie van het wetgevingsproces te bevorderen om het
vertrouwen van de burgers in het wetgevingsproces van de EU te behouden.
Een aantal verbintenissen is echter nog niet nagekomen.
Wij zijn van mening dat er uitdagingen blijven bestaan bij de verdere versterking
van:
o

de beoordeling van wijzigingen die de medewetgevers in de loop van de
procedure aanbrengen in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie;

o

de transparantie over bepaalde aspecten van de wetgevingsprocedure (bijv.
“trialoogvergaderingen” en “lobbyen”).

29 In het IIA is bepaald dat het EP en de Raad effectbeoordelingen moeten uitvoeren

met betrekking tot hun “wezenlijke” wijzigingen van Commissievoorstellen wanneer
zij dit passend en noodzakelijk achten voor het wetgevingsproces 69. Er bestaat echter
geen overeengekomen definitie van een “wezenlijke” wijziging. Krachtens het IIA kan
elke instelling zelf beslissen of een wijziging “wezenlijk” is. De Raad heeft nog geen
beoordelingen van zijn eigen wijzigingen opgesteld; het EP heeft sinds 2016 drie van
dergelijke beoordelingen gepubliceerd via zijn directoraat-generaal Parlementaire
Onderzoeksdiensten (EPRS). Een groot deel van de werkzaamheden van het EPRS met
betrekking tot effectbeoordelingen houdt verband met het beoordelen van de
kwaliteit van de effectbeoordelingen van de Commissie (142 gevallen sinds 2016) 70.
Wij zijn van mening dat het een uitdaging blijft om de verbintenissen in het kader van
het IIA na te komen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er geen hiaten en
overlappingen ontstaan in de effectbeoordelingsactiviteiten van de medewetgevers
met het oog op empirisch onderbouwde besluitvorming.
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30 Het wetgevingsproces van de EU is reeds in aanzienlijke mate transparant,

aangezien burgers en andere belanghebbenden de voortgang van
wetgevingsvoorstellen kunnen volgen, althans tot op zekere hoogte, via een aantal
verschillende openbare websites. Bovendien zijn de drie instellingen in het IIA van
2016 overeengekomen een gezamenlijke openbare database op te zetten over de
stand van zaken van alle wetgevingsdossiers71. Deze database wordt momenteel nog
ontwikkeld. Zoals bepaald in het IIA, is er in december 2017 evenwel een gezamenlijk
register voor gedelegeerde handelingen opgezet 72. Hierdoor krijgen burgers toegang
tot verschillende stappen in de levenscyclus van gedelegeerde handelingen 73.

31 De Commissie is van oordeel dat kwesties die verband houden met de

trialoogvergaderingen en het openbaar register voor “belangenvertegenwoordigers”
niet onder betere regelgeving vallen, omdat deze een kader vormt voor de
verzameling van bewijsmateriaal voor besluitvorming. Bij de beoordeling van het
bewijsmateriaal ter ondersteuning van de inventarisatie van de Commissie zelf,
hebben wij desondanks geconstateerd dat belanghebbenden bezorgd zijn 74 over het
gebrek aan transparantie in de onderhandelingen tussen het EP, de Raad en de
Commissie over wetgevingsteksten wanneer deze worden vastgesteld (d.w.z.
“trialoogvergaderingen” 75). In 2016 riep de Europese Ombudsman op tot de publicatie
van een “trialoogkalender”, samenvattingen van vergaderagenda’s en opeenvolgende
versies van het “vierkolommendocument”, met daarin de initiële standpunten van de
drie instellingen en de compromistekst, zoals deze evolueert tijdens de
besprekingen 76. Door toegang te verschaffen tot de opeenvolgende versies van een
dergelijk vierkolommendocument, zou het publiek een beter inzicht krijgen in de
manier waarop een definitieve tekst tot stand is gekomen. In haar antwoord aan de
Ombudsman heeft de Commissie bevestigd dat zij geen bezwaar zou hebben tegen de
publicatie van dergelijke informatie 77. Hiervoor zou echter de goedkeuring van beide
medewetgevers nodig zijn.

32 In 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geoordeeld dat

er geen algemeen vermoeden van niet-openbaarmaking kan worden aanvaard ten
aanzien van dergelijke voorlopige compromisteksten 78. Dit arrest houdt in dat
dergelijke informatie in de regel beschikbaar moet zijn voor het publiek 79. Tot dusver
worden de “vierkolommendocumenten” echter niet regelmatig gepubliceerd. De
publicatie van dergelijke informatie over wijzigingen door het EP en de Raad in het
wetgevingsvoorstel van de Commissie zou bijdragen tot meer publieke verantwoording
van de genomen beslissingen.
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33 Wij merken ook op dat het EP en de Commissie sinds 2011 gezamenlijk een

openbaar register voor “belangenvertegenwoordigers” (d.w.z. lobbyisten) bijhouden
en dat de Raad sinds 2014 waarnemer is bij de huidige regeling80. Op 28 september
2016 heeft de Commissie haar voorstel voor een nieuw IIA over een verplicht
transparantieregister voor het EP, de Raad en de Commissie gepresenteerd. Het
voorstel was erop gericht het kader voor de omgang met lobbyisten te versterken en
bijeenkomsten met lobbyisten afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat deze zich
registreren. Er is nog geen definitief akkoord bereikt over het voorstel voor een
verplicht interinstitutioneel transparantieregister 81.
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Slotbeschouwingen over de te volgen
weg
34 De Commissie heeft de balans opgemaakt van de werking van de verschillende

instrumenten en processen voor betere regelgeving, alsmede van de geleerde lessen,
en mogelijkheden voor verdere verbetering in kaart gebracht. Op basis van onze
eerdere controleresultaten en de door ons geanalyseerde informatie hebben wij de
volgende belangrijke uitdagingen vastgesteld voor de Commissie, de medewetgevers
van de EU en de lidstaten met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van betere regelgeving in de toekomst:
o

waarborgen dat het beleid en de wetgevingsinitiatieven van de EU voldoende
worden gedragen door kwalitatief hoogstaande raadplegingen, evaluaties en
effectbeoordelingen;

o

waarborgen dat wetgevingsvoorstellen bepalen dat voldoende bewijs wordt
verzameld ter ondersteuning van een doeltreffende monitoring en evaluatie;

o

de EU-wetgeving verder vereenvoudigen en de uitvoering en toepassing ervan in
de lidstaten monitoren, en

o

de transparantie van het wetgevingsproces voor burgers en andere
belanghebbenden verbeteren.
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Bijlagen
Bijlage I — Overzicht van de fasen van de beleidscyclus, de
beginselen, doelstellingen, instrumenten en procedures van
BR 82

Inbreng van
belanghebbenden

Raadpleging van belanghebbenden

Effectbeoordelingen

Evaluaties

Uitvoering en toepassing van het EU-recht
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Belangrijke stappen en vereisten
voor de raadpleging van
belanghebbenden

Politieke validatie en openbare en gerichte
raadplegingen

Interdepartementale stuurgroep (Interservice
Group, ISG)

Voor ieder initiatief en iedere evaluatie moet een
raadplegingsstrategie worden opgezet.

Het verantwoordelijke directoraat-generaal (of het
secretariaat-generaal (SG) in het geval van belangrijke
initiatieven) richt de interdepartementale stuurgroep (ISG) op
en vraagt belangstellende diensten om deel te nemen.

De strategie moet aangeven in welke talen de
raadplegingsactiviteiten beschikbaar zijn. De strategie moet ook
gerichte raadplegingsactiviteiten en openbare raadpleging
omvatten (voor effectbeoordelingen, evaluaties,
geschiktheidscontroles, groenboeken).

Inbreng van
belanghebbenden

Raadpleging van belanghebbenden is een
belangrijk instrument bij het verzamelen
van informatie voor empirisch
onderbouwde beleidsvorming.
Standpunten van belanghebbenden en
ervaringen en gegevens uit de praktijk
dragen ertoe bij dat beleidsinitiatieven,
evaluaties en geschiktheidscontroles
geloofwaardiger en van hogere kwaliteit
zijn. De Commissie publiceert in een vroeg
stadium gedetailleerde informatie over de
doelstellingen van het onderliggend
initiatief alsook over de
raadplegingsactiviteiten die beschikbaar
zijn op haar webportaal “Geef uw
mening!”, waar ook feedback kan worden
gegeven.

Openbare raadplegingen over prioritaire initiatieven moeten in
alle officiële EU-talen beschikbaar worden gesteld. Alle andere
openbare raadplegingen moeten ten minste in het Engels, Frans
en Duits beschikbaar worden gesteld. Aanvullende vertalingen
moeten worden verstrekt voor raadplegingen over initiatieven
waarvoor een brede publieke belangstelling bestaat en moeten
in de raadplegingsstrategie worden gemotiveerd.

Wanneer een ISG is vereist, bespreekt deze de
raadplegingsstrategie en -documenten van belanghebbende
en hij rondt deze af. Indien er geen ISG bestaat, legt het
verantwoordelijke directoraat-generaal samen met het SG de
laatste hand aan de documenten en de strategie.

Uitvoering van raadplegingsactiviteiten

Routekaarten of aanvangseffectbeoordelingen, feedback

Het verantwoordelijke directoraat-generaal voert de
raadplegingsstrategie uit.

In voorkomend geval moet het verantwoordelijke directoraat-generaal samen met
het secretariaat-generaal een aanvangseffectbeoordeling of routekaart opstellen.

Openbare raadplegingen worden op het portaal “Inspraak”
gepubliceerd nadat het SG groen licht heeft gegeven. De
reactieperiode van openbare raadplegingen bedraagt twaalf
weken.

De routekaart of aanvangseffectbeoordeling moet de strategie voor het raadplegen
van belanghebbenden weergeven.

Openbare raadplegingen kunnen worden aangevuld met
gerichte raadplegingen waarin specifieke, welomschreven
groepen van belanghebbenden worden aangesproken.

Het secretariaat-generaal publiceert de aanvangseffectbeoordeling of routekaart
waarna burgers en belanghebbenden gedurende een periode van vier weken
feedback kunnen geven.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet alle feedback van
belanghebbenden beoordelen en deze in voorkomend geval in haar voorbereidende
werkzaamheden opnemen; dit kan een actualisering van de raadplegingsstrategie
inhouden.

Verslaglegging, het samenvattend verslag
Het verantwoordelijke directoraat-generaal analyseert de resultaten van de verschillende
raadplegingsactiviteiten en publiceert idealiter een samenvattend feitelijk verslag met onder andere informatie
over deelnemers en de voornaamste naar voren gebrachte standpunten.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal stelt een samenvattend verslag op met een beschrijving van de
algehele resultaten van de raadplegingsactiviteiten en de ontvangen feedback op de routekaart of de
aanvangseffectbeoordeling.
Het samenvattend verslag (SWD: staff working document – werkdocument van de diensten van de Commissie)
wordt bij het initiatief gevoegd door middel van interdepartementale raadpleging en vaststelling en moet op de
raadplegingspagina worden gepubliceerd. Wanneer het effectbeoordelingsverslag of het SWD inzake de
evaluatie is opgesteld, wordt het verslag gepresenteerd in een bijlage.
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Belangrijke stappen, vereisten
en kwaliteitscontrole van
effectbeoordelingen

Politieke validatie

Aanvangseffectbeoordeling, feedback

Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet het
initiatief minimaal twaalf maanden voor de verwachte
datum van vaststelling door de Commissie opnemen in
het planningsinstrument.

Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet samen met het
secretariaat-generaal een aanvangseffectbeoordeling opstellen
(een concept wordt in het planningsinstrument geüpload).

Politieke validatie vindt plaats in het
planningsinstrument en moet worden verkregen van de
verantwoordelijke commissaris, de betrokken
vicevoorzitter en de eerste vicevoorzitter.

Inbreng van
belanghebbenden

Toetsing door de RRT
De RRT vergadert met de diensten van
de Commissie naar aanleiding van
kwesties die in de kwalitatieve
checklist aan de orde worden gesteld.
De RRT kan een positief of negatief
advies uitbrengen (meestal binnen
twee dagen na deze vergadering).

Met effectbeoordelingen (impact
assessments, IA’s) wordt onderzocht of er
behoefte is aan EU-optreden en worden de
mogelijke impact van beschikbare
oplossingen geanalyseerd. Zij worden
uitgevoerd tijdens de voorbereidingsfase,
voordat de Commissie een voorstel voor een
nieuwe wet afrondt. Ze leveren bewijs op dat
wordt gebruikt om het
besluitvormingsproces te onderbouwen en te
ondersteunen. Effectbeoordeling is een
belangrijk BR-instrument dat de Commissie
en de wetgever ondersteunt bij de
voorbereiding en vaststelling van nieuwe
initiatieven.

Het directoraat-generaal moet een
herzien effectbeoordelingsverslag
indienen ingeval het aanvankelijk een
negatief advies heeft ontvangen.
De RRT brengt maximaal twee
adviezen uit.

Het secretariaat-generaal (SG) publiceert de
aanvangseffectbeoordeling waarna belanghebbenden
gedurende een periode van vier weken feedback kunnen geven.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet alle feedback
van belanghebbenden beoordelen en deze in voorkomend geval
in haar voorbereidende werkzaamheden opnemen.

Uitvoering van evaluaties en indiening bij de Raad voor
regelgevingstoetsing
Het verantwoordelijke directoraat-generaal (of SG voor belangrijke initiatieven) richt de
interdepartementale stuurgroep (ISG) op en nodigt belangstellende diensten uit om deel te nemen.
De ISG stelt de verschillende hoofdstukken, te beginnen met de probleemstelling, van het
effectbeoordelingsverslag gezamenlijk op.
De ISG moet de definitieve ontwerpversie van het effectbeoordelingsverslag beoordelen voordat het
bij de RRT wordt ingediend.
De ontwerpversie van het effectbeoordelingsverslag en andere relevante documenten moeten ten
minste vier weken voor de geplande vergadering aan de RRT worden voorgelegd.
Enkele dagen voor de geplande vergadering stelt de RRT een kwalitatieve checklist voor het
verantwoordelijke directoraat-generaal op waarmee dit de bespreking met de RRT kan voorbereiden
en structureren.

Effectbeoordelingsverslag

Vaststelling en follow-up

Het effectbeoordelingsverslag heeft de vorm van een werkdocument van de diensten van de
Commissie (SWD) en moet door de diensten van de Commissie formeel worden geraadpleegd.

Het verantwoordelijke directoraatgeneraal moet een samenvatting
maken van de ontvangen feedback en
deze aan de wetgever toezenden.

De interdepartementale raadpleging moet het initiatief, het effectbeoordelingsverslag en het
advies/de adviezen van de RRT omvatten.
Het effectbeoordelingsverslag zal aan het initiatief worden toegevoegd tijdens het proces
voor de vaststelling door de Commissie.
Het voorstel van de Commissie en de daarbij gevoegde effectbeoordeling worden online
gepubliceerd en belanghebbenden hebben tijdens een periode van acht weken de
mogelijkheid om feedback te geven.
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Belangrijke stappen, vereisten
en kwaliteitscontrole van
evaluaties

Politieke validering

Routekaart

Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet de
evaluatie ten minste twaalf maanden voor publicatie van
het SWD opnemen in het planningsinstrument.

Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet een routekaart voor de
evaluatie opstellen die de aanpak, de context, het doel en de reikwijdte van
de evaluatie omvat.

De betrokken directeur-generaal valideert deze in het
planningsinstrument.

De SG en het verantwoordelijke directoraat-generaal gaan akkoord met de
routekaart, waarin ook besluiten over uitzonderingen zijn opgenomen. De SG
publiceert de routekaart.

Het verantwoordelijke directoraat-generaal voegt de
evaluatie toe aan zijn voortschrijdende vijfjaarlijkse
evaluatieplan.

Inbreng van
belanghebbenden

Belanghebbenden hebben vier weken de tijd om feedback te geven. Het
verantwoordelijke directoraat-generaal moet de feedback beoordelen en in
de verdere werkzaamheden opnemen.

Uitvoering van de evaluatie/toetsing door de Raad voor
regelgevingstoetsing
Het verantwoordelijke directoraat-generaal, ondersteund door de
interdepartementale stuurgroep (ISG) voert de evaluatie uit. Zij bespreken
en monitoren de voortgang, met inbegrip van de prestaties die
contractanten moeten leveren.
De raadplegingsstrategie wordt ontwikkeld en gevolgd; een
raadplegingsperiode van twaalf weken begint.
Het SWD en andere relevante documenten worden ten minste vier weken
voor de vergadering aan de RRT voorgelegd.
Enkele dagen voor de geplande vergadering stelt de RRT een kwalitatieve
checklist voor het verantwoordelijke directoraat-generaal op waarmee dit
de bespreking met de RRT kan voorbereiden en structureren.
De RRT vergadert met de diensten van de Commissie.

Door middel van evaluaties en
geschiktheidscontroles worden de
prestaties van bestaand beleid,
programma’s en wetgeving
beoordeeld. De Commissie definieert
evaluaties als empirisch onderbouwde
beoordelingen van de mate waarin
een maatregel doeltreffend en
doelmatig is geweest, relevant is
geweest gelet op de behoeften en de
doelstellingen ervan, en coherent is
geweest, zowel intern als ten opzichte
van andere EU-beleidsmaatregelen,
en van de gerealiseerde meerwaarde
voor de EU.

De RRT kan een positief of negatief advies uitbrengen.

Werkdocument van de diensten van de
Commissie
Het werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD)
vormt samen met de samenvatting een belangrijke resultaat dat
het evaluatieproces moet opleveren.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet het SWD (en
de samenvatting) in overleg met de ISG opstellen.
Het SWD moet ongeveer 50-60 pagina's tellen. Het document
moet op zichzelf staan (om de inhoud ervan te begrijpen is het
niet noodzakelijk om ondersteunend materiaal te lezen).
De conclusies van evaluaties moeten de geleerde lessen
nauwkeurig vaststellen en daardoor input voor toekomstige
beleidsontwikkeling leveren.

Opzet van de evaluatie
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet een
interdepartementale stuurgroep (ISG) oprichten waarin een lid
van zijn evaluatiefunctie zitting heeft. De ISG moet de evaluatie
leiden en betrokken zijn bij alle belangrijke stadia.
Dit kan de bespreking van een ontwerpversie van een
bijbehorend verslag of een mededeling aan het EP en de Raad
inhouden.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal en de ISG bespreken
de opzet van de evaluatie en ronden deze af op basis van de
routekaart en de desbetreffende feedback.
De opzet kan ook tijdens een voorafgaande vergadering met de
RRT worden besproken.
In de ontwerpfase moeten de aanpak van de raadpleging van
belanghebbenden en de gegevensverzameling en -analyse
zorgvuldig worden meegewogen.

Publicatie en follow-up
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet passende
follow-upacties vaststellen en deze in de besluitvormingscyclus
opnemen.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet de
bevindingen van de evaluatie meedelen op een wijze die is
afgestemd op de verschillende doelgroepen. Het moet de
bevindingen van de evaluatie in zijn jaarlijks activiteitenverslag
presenteren en passende follow-upacties in toekomstige
werkzaamheden opnemen, met inbegrip van zijn jaarlijks
beheersplan.
Het verantwoordelijke directoraat-generaal moet de
routekaart, het SWD en indien nodig technische specificaties,
(de) bijbehorende eindprestatie(s) en het RRT-advies
publiceren.
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Belangrijke stappen, vereisten
en kwaliteitscontrole van de
uitvoering en toepassing van EUwetgeving

Omzetting van EU-wetgeving
De lidstaten die richtlijnen omzetten in nationaal recht, kunnen de vorm en methode hiervoor zelf kiezen, maar zijn gebonden aan
de voorwaarden van de richtlijn wat betreft het te bereiken resultaat en de termijn waarbinnen de omzetting moet plaatsvinden.
Er kan een uitvoeringsplan bij het wetgevingsvoorstel van de Commissie worden gevoegd. Hierin wordt aangegeven met welke
uitdagingen met betrekking tot technische aspecten, naleving en timing de lidstaten te maken hebben en worden de
steunmaatregelen van de Commissie vermeld.
Wanneer de lidstaten nationale omzettingsmaatregelen overeenkomen met de Commissie moeten zij in gemotiveerde gevallen
documenten overleggen waarin wordt verklaard hoe zij richtlijnen in hun wetgeving hebben omgezet.
De Commissie voert omzettingscontroles uit om te waarborgen dat de nationale omzettingsmaatregelen waarvan zij door de
lidstaat in kennis is gesteld, alle verplichtingen omvat die in ieder artikel en lid/iedere paragraaf van de richtlijn, en indien relevant
ook in de bijlagen, staan.

Inbreng van
belanghebbenden

Daarnaast voert de Commissie conformiteitscontroles uit ter beoordeling van de verenigbaarheid van de nationale
uitvoeringsmaatregelen met de bepalingen/verplichtingen van de richtlijn, met inbegrip van de definities.

Monitoring van de toepassing van EU-wetgeving
In artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) staat dat de Europese Commissie de hoedster
van de EU-verdragen is. Zij heeft daarom tot taak de toepassing van primaire en secundaire EU-wetgeving te
monitoren en de uniforme toepassing ervan in de hele EU te waarborgen. Zij verzamelt informatie om de
naleving door EU-landen te monitoren.
Het scorebord van de interne markt heeft tot doel burgers en ondernemingen een overzicht te bieden van het
praktisch beheer van de interne markt. Het informeert hen over de prestaties van de lidstaten en omvat de
bereikte resultaten, de ontvangen feedback en de getrokken conclusies en vormt een basis voor toekomstige
actie.

Het in de praktijk brengen van de EU-wetgeving is
van essentieel belang om resultaten voor burgers
tot stand te brengen en hun rechten en vrijheden te
beschermen. De lidstaten moeten hun
verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving
nakomen, met inbegrip van de opname van
relevante EU-rechtshandelingen in het nationaal
recht ("uitvoering") en de toepassing hiervan in hun
rechtsgebied ("toepassing"). De Commissie
controleert of de lidstaten haar binnen de gestelde
termijn in kennis hebben gesteld van hun nationale
uitvoeringsmaatregelen ("kennisgeving"), de
bepalingen van de richtlijn volledig in nationaal
recht hebben omgezet ("omzetting"), en alle
bepalingen van de richtlijn nauwkeurig in acht
hebben genomen ("conformiteit").

Omzetting van EUwetgeving
Omzetting van EUwetgeving is de procedure
waarbij EU-wetgeving op
nationale en/of
subnationale (regionale)
niveaus wordt toegepast.

Het jaarverslag van de Commissie inzake de controle op de toepassing van het Unierecht is een verslag op hoog
niveau dat twee bijlagen bevat met gedetailleerde informatie en grafieken over elk van de lidstaten en alle
relevante beleidsterreinen.

Handhaving van EU-wetgeving
In het geval van een formele inbreukprocedure zendt de Commissie de lidstaat overeenkomstig artikel 258 VWEU een ingebrekestelling aan
de lidstaat, met het verzoek om binnen een bepaalde termijn uitleg te verschaffen.
Als het antwoord van de lidstaat onbevredigend wordt geacht, stuurt de Commissie de lidstaat een met redenen omkleed advies toe, met het
verzoek daar binnen een bepaalde termijn gevolg aan te geven.
Als de lidstaat geen gevolg geeft aan het met redenen omkleed advies, kan de Commissie besluiten tot aanhangigmaking bij het HvJ-EU
overeenkomstig artikel 258 VWEU. In het geval van verzuim van kennisgeving kan de Commissie in dit stadium een geldboete voorstellen
overeenkomstig artikel 260, lid 3, VWEU.
Als de lidstaat naar het oordeel van het HvJ-EU zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving niet is nagekomen, gelast het Hof de
lidstaat het nodige te doen om zijn verplichtingen na te komen en controleert de Commissie of de lidstaat gevolg heeft gegeven aan de
uitspraak van het Hof.
Als de lidstaat niet het nodige doet om gevolg te geven aan de uitspraak, kan de Commissie de inbreukprocedure uit hoofde van artikel 260,
lid 2, VWEU voortzetten door een kennisgevingsbrief te sturen naar de lidstaat en de zaak opnieuw naar het HvJ-EU te verwijzen. In dergelijke
gevallen kan het HvJ-EU op voorstel van de Commissie een geldboete opleggen in de vorm van een forfaitaire som en/of dwangsom per dag
of een ander vast te stellen tijdsbestek.
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Bijlage II — Standpunten van belangrijke belanghebbenden
over de verschillende instrumenten voor betere regelgeving
De onderstaande tabel geeft het geconsolideerde standpunt van het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s weer over de manier
waarop de verschillende instrumenten voor BR in de praktijk werken en hoe deze
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van beter wetgeven op EUniveau. Het antwoord van het Europees Parlement kon niet worden opgenomen
omdat het in een ander formaat werd gepresenteerd; de Raad ging niet in op de
uitnodiging om deel te nemen.
Ja, zeer
tevreden

Tevreden
Nee,
Nee, zeer
noch
ontevreden ontevreden
ontevreden

Ja, tevreden

Openstellen van de beleidsvorming
Planning van initiatieven en politieke
validering

X

Mogelijkheden om feedback te geven
(over routekaarten en
aanvangseffectbeoordelingen)

X

Raadplegingen van belanghebbenden
(openbare raadplegingen)

X

Inspraak via het portaal “Geef uw
mening”

X
Betere instrumenten voor beter beleid

Effectbeoordelingen

X

Evaluaties

X

Raad voor regelgevingstoetsing

X

Subsidiariteits- en
evenredigheidsbeginsel

X

Omzetting en uitvoering van EUwetgeving in de lidstaten

X

De bestaande wetgeving geschikt houden voor het beoogde doel
Refit-programma
Refit-platform

X
X
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Ja, zeer
tevreden

Tevreden
Ja, tevreden noch
ontevreden

Nee,
ontevreden

Betere regelgeving als een gemeenschappelijke agenda
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven

X

Monitoring van de toepassing van EUwetgeving

X

Opmerking: De eindwaarde per categorie is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
ontvangen standpunten (op een schaal van 1 tot 5); antwoorden met “geen mening” werden bij de
berekening niet in aanmerking genomen.

Nee, zeer
ontevreden
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Bijlage III — Deskundigen die voor deze analyse zijn
geraadpleegd
Naam

Titel

Organisatie

Christiane ArndtBascle

Programmahoofd bij het
directoraat Openbaar Bestuur

Benjamin Gerloff

Analist bij het directoraat
Openbaar Bestuur

Leila Kostiainen

Voorzitter van de Finse Raad
voor
regelgevingseffectbeoordeling
en voorzitter van
RegWatchEurope

Finse Raad voor
regelgevingseffectbeoordeling
en RegWatchEurope

Wim Marneffe

Hoofddocent aan de faculteit
Bedrijfseconomische
Wetenschappen en
verantwoordelijke van de
onderzoeksgroep Economie en
beleidsmanagement

Universiteit Hasselt

Dimiter Toshkov

Universitair hoofddocent aan
het Instituut Bestuurskunde,
faculteit Governance and
Global Affairs

Universiteit Leiden

OESO
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Bijlage IV — Wetgevingsvoorstellen, vastgestelde wetgeving, intrekkingen en vervallen wetgeving
Jaar
(*)

Wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor

Door de
Commissie
ingetrokken
wetgevingsvoorstellen

Gewone wetgevings-procedure (1)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (2)

Verordeningen
en richtlijnen
(3)

Gewone
wetgevingsprocedure (4)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (5)

Verordeningen en richtlijnen van het EP en de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

TOTAAL

Verschil tussen
vastgestelde wetgevingshandelingen en
wetgevings-handelingen
die zijn ingetrokken of
vervallen

Wetgevingshandelingen die zijn
ingetrokken of zijn vervallen

Vastgestelde wetgevingshandelingen

TOTAAL

Gewone
wetgevingsprocedure (6)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (7)

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

TOTAAL

TOTAAL

1999

36

175

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

2000

84

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

2001

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

37

Jaar
(*)

Door de
Commissie
ingetrokken
wetgevingsvoorstellen

Wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor

Gewone wetgevings-procedure (1)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (2)

Verordeningen en richtlijnen van het EP en de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

TOTAAL

Vastgestelde wetgevingshandelingen

Verordeningen
en richtlijnen
(3)

Gewone
wetgevingsprocedure (4)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (5)

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

TOTAAL

Verschil tussen
vastgestelde wetgevingshandelingen en
wetgevings-handelingen
die zijn ingetrokken of
vervallen

Wetgevingshandelingen die zijn
ingetrokken of zijn vervallen

Gewone
wetgevingsprocedure (6)

Bijzondere
wetgevingsprocedure (7)

Verordeningen
en richtlijnen
van het EP en
de Raad

Verordeningen
en richtlijnen
van de Raad

TOTAAL

TOTAAL

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019
(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Totaal

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

*
1 januari - 31 december
** 1 januari - 18 september
(1) Rectificaties en gewijzigde voorstellen zijn niet inbegrepen, voorstellen voor uitvoeringshandelingen van de Raad zijn wel inbegrepen. Voorstellen die geen metagegevens bevatten met vermelding van het type procedure zijn ook niet
inbegrepen.
(2) Rectificaties en gewijzigde voorstellen zijn niet inbegrepen. Handelingen volgens de niet-wetgevingsprocedure en de gewone wetgevingsprocedure (COD) zijn niet inbegrepen. Voorstellen voor uitvoeringshandelingen van de Raad zijn wel
inbegrepen.
(3) Rectificaties en gewijzigde voorstellen zijn niet inbegrepen. Handelingen volgens de niet-wetgevingsprocedure zijn niet inbegrepen.
(4) Rectificaties zijn niet inbegrepen.
(5) Rectificaties zijn niet inbegrepen. Handelingen volgens de niet-wetgevingsprocedure en de gewone wetgevingsprocedure (COD) zijn niet inbegrepen. Verordeningen en richtlijnen van de Raad (met inbegrip van uitvoeringsverordeningen) zijn
wel inbegrepen.
(6) Rectificaties zijn niet inbegrepen.
(7) Rectificaties zijn niet inbegrepen. Verordeningen en richtlijnen van de Raad (met inbegrip van uitvoeringsverordeningen) zijn wel inbegrepen. Handelingen volgens de niet-wetgevingsprocedure zijn niet inbegrepen.
Bron: Publicatiebureau.
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Bijlage V — Wetgevingsproductie per jaar en per beleidsterrein
Totaalaantal vastgestelde wetgevingshandelingen per jaar

Belasting- & regionaal beleid
Overige (vrijheid, veiligheid en recht,
Europa van de burgers, wetenschap, informatie,
onderwijs en cultuur)
Vervoers- & energiebeleid
Industriebeleid en interne markt
Algemene, financiële en institutionele
kwesties
Visserij
Milieu, gezondheid en
consumentenbescherming
Mededingingsbeleid en ondernemingen
& vrij verkeer van goederen, kapitaal,
diensten en werknemers

Externe betrekkingen & gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid

Landbouw

Niet ingedeeld in EUR-Lex
(voornamelijk handelingen met betrekking tot de
in- en uitvoer van landbouwproducten)

Opmerking: De cijfers omvatten richtlijnen, verordeningen en besluiten volgens de gewone wetgevingsprocedure, de bijzondere
wetgevingsprocedure en de niet-wetgevingsprocedure. Rectificaties, gewijzigde voorstellen, uitvoeringshandelingen en
gedelegeerde handelingen zijn ook inbegrepen.
Bron: Extractie van gegevens uit EUR-Lex door de ERK op basis van het werk van Toshkov, D. (2019) “Legislative Productivity of the
EU, 2004-2019”, Onlinepresentatie, beschikbaar op: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.
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Acroniemen en afkortingen
BR: betere regelgeving
CvdR: Comité van de Regio's
CWP: werkprogramma van de Commissie (Commission Work Programme)
EESC: Europees Economisch en Sociaal Comité
EP: Europees Parlement
EPRS: onderzoeksdienst van het Europees Parlement (European Parliament Research
Service)
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Refit: programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Regulatory fitness
and performance programme)
RSB: Raad voor regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board)
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Woordenlijst
Aanvangseffectbeoordeling: een eerste beschrijving van een probleem en mogelijke
beleidsopties om dit aan te pakken, samen met een overzicht van de verschillende
geplande fasen voor de ontwikkeling van het initiatief, met inbegrip van eventuele
effectbeoordelingen en raadplegingen van belanghebbenden.
Betere regelgeving: een reeks beginselen voor het ontwerpen van het beleid en de
wetgeving van de EU op transparante, empirisch onderbouwde wijze, waarbij burgers
en belanghebbenden worden betrokken, en die de hele beleidscyclus bestrijkt van
ontwerp tot uitvoering, met inbegrip van evaluatie en mogelijke herziening.
Effectbeoordeling: een gedetailleerde analyse van een probleem, met inbegrip van de
onderliggende oorzaken ervan, de behoefte aan EU-maatregelen en de voor- en
nadelen van mogelijke oplossingen.
Evaluatie vooraf: evaluaties vooraf ter ondersteuning van de voorbereiding van
programma's en activiteiten zijn gebaseerd op gegevens betreffende de prestaties van
verwante programma's of activiteiten en bieden een overzicht en een analyse van de
problemen die moeten worden aangepakt, de meerwaarde van de deelname van de
Unie, de doelstellingen, de verwachte effecten van verschillende opties en monitoringen evaluatieregelingen. Voor grootschalige programma’s of activiteiten die naar
verwachting aanzienlijke economische, milieu- of sociale effecten zullen sorteren, kan
de evaluatie vooraf de vorm van een effectbeoordeling aannemen.
Evaluatie: een door of namens de Commissie uitgevoerde, empirisch onderbouwde
beoordeling van de mate waarin een maatregel van de EU doeltreffend en efficiënt
was, afgestemd was op de behoeften en Europese meerwaarde heeft toegevoegd.
Gedelegeerde handeling: een niet-wetgevingshandeling die de Commissie aanneemt
door gebruik te maken van de bevoegdheden die aan haar zijn gedelegeerd bij een
wetgevingshandeling tot aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële
elementen van die wetgevingshandeling.
Geschiktheidscontrole: een uitgebreide evaluatie van een groep maatregelen die op
een of andere manier verband houden met elkaar (doorgaans een gemeenschappelijke
reeks doelstellingen) om synergieën of inefficiënties tussen maatregelen en het
cumulatieve effect ervan wat betreft de kosten en baten vast te stellen en te
kwantificeren.
Gewone wetgevingsprocedure: de vaststelling van een verordening, een richtlijn of
een besluit door het Europees Parlement en de Raad op voorstel van de Europese
Commissie.
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Omzetting: het proces waarbij de EU-lidstaten EU-richtlijnen opnemen in nationaal
recht.
Overleg tussen de diensten: een procedure waarbij een directoraat-generaal van de
Commissie andere betrokken directoraten-generaal formeel om advies verzoekt over
een voorstel of ontwerp.
Overregulering: de praktijk waarbij nationale regeringen die een EU-richtlijn omzetten,
regels of voorschriften vaststellen die verder gaan dan nodig is om aan de vereisten
van die richtlijn te voldoen.
Raadpleging: een proces voor het verzamelen van informatie, feedback, advies of
bewijsmateriaal van een andere instantie, deskundigen of belanghebbenden.
Refit: het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de
Commissie in het kader waarvan bestaande wetgeving en maatregelen worden
geëvalueerd om ervoor te zorgen dat deze de verwachte resultaten opleveren tegen
minimale kosten en met minimale regeldruk.
Regelgevingseffectbeoordeling: door de OESO gedefinieerd als het systematische
proces waarbij de kosten en baten die waarschijnlijk zullen voortvloeien uit
regelgevende of niet-regelgevende opties voor bepaald beoogd beleid in kaart worden
gebracht en gekwantificeerd.
Routekaart: een projectplan met de stappen die nodig zijn om een bepaald doel te
bereiken.
Toetsing achteraf: een beleidsinstrument dat resulteert in een document of reeks
documenten met een retrospectieve inventarisatie van een of alle aspecten van EUmaatregelen van regelgevende aard (in een of meer wetgevingshandelingen), met of
zonder evaluatie-elementen.
Trialoog: bespreking van een wetgevingsvoorstel door vertegenwoordigers van het
Parlement, de Raad en de Commissie.
Uitvoeringshandeling: een juridisch bindende handeling waarin maatregelen,
voorwaarden en procedures worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat het EU-recht
in alle lidstaten op uniforme wijze wordt toegepast.
Werkdocument van de diensten van de Commissie: een niet-bindend document
waarin een dienst van de Commissie zijn standpunt over een bepaalde beleidskwestie
uiteenzet.
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ERK-team
Deze analyse werd opgesteld door controlekamer V, die onder leiding staat van ERK-lid
Tony Murphy en gericht is op de terreinen financiering en administratie van de Unie.
De analyse werd geleid door ERK-lid Pietro Russo, ondersteund door Chiara Cipriani,
kabinetschef en Benjamin Jakob, kabinetsattaché; Alberto Gasperoni, hoofdmanager;
Michael Spang, taakleider; Attila Horvay-Kovacs, Tomasz Plebanowicz, controleurs;
Zsolt Varga verleende ondersteuning op het gebied van gegevensanalyse,
Alexandra Mazilu en Jesús Nieto Muñoz verleenden ondersteuning op het gebied van
visualisatie en Fiona Urquhart verleende taalkundige ondersteuning.
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5
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8

9
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21
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23
24

Commissie, Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog — Voorstel inzake algemene beginselen en
minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie; COM/2002/0704 def.,
aangevuld door COM/2012/0746 en begeleidend document SWD/2012/0422, en COM/2014/0368.
Commissie, Betere regelgeving voor betere resultaten — Een EU-agenda,, COM(2015) 215 final, 2015.
Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese
Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016).
Bijvoorbeeld: gezamenlijke politieke verklaring van 27 oktober 2011 van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over toelichtende stukken of Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 1998 betreffende
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving.
Commissie, EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing, C(2016) 8600 final van 21.12.2016.
Commissie, Betere regelgeving: inventarisatie en verdere inzet, 2019.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 3/2010: Effectbeoordelingen in de EU-instellingen: ondersteunen zij
de besluitvorming? (in 2016 gevolgd door); Speciaal verslag nr. 16/2018: Toetsing achteraf van EU-wetgeving:
een goed opgezet, maar onvolledig systeem; Overzicht: In de praktijk brengen van EU-recht;; Speciaal verslag
nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers meedoen,
maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 6/25: De integriteit en de uitvoering van de EU‑ETS, 2015,
paragraaf 75; Speciaal verslag nr. 34/2016, De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de
hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren, paragraaf 45; Speciaal verslag
nr. 10/2017: EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter worden toegewezen om doeltreffende
generatievernieuwing te bevorderen, paragraaf 20; Speciaal verslag nr. 10/2018: De basisbetalingsregeling voor
landbouwers, 2018, paragraaf 34; Speciaal verslag nr. 24/2018, Demonstratie van koolstofafvang en -opslag en
innovatieve hernieuwbare energiebronnen op commerciële schaal in de EU: beoogde vooruitgang in het
afgelopen decennium niet gerealiseerd, paragraaf 58.
OESO, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018.
Europese Rekenkamer, Briefingdocument: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial
Framework, 2018.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 7
“Conclusies”.
De indicatoren voor regelgevend beleid en bestuur zijn een maatstaf voor de toepassing van betere regelgeving
zoals aanbevolen door de OESO en haar lidstaten; OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, de figuren 2.6 en
2.7.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken,
paragraaf 113.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken, de
paragrafen 35-50.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken, de
paragrafen 59, 60 en 114.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 3.4.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken, 2019,
aanbeveling 3.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken,
aanbeveling 4.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 3.4.
Europese Rekenkamer, “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers
meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken, 2019, aanbeveling 4.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 14/2019 “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van
de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken,
paragraaf 108.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 4.2 in
bijlage II.
Artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).
https://europa.eu/citizens-initiative/home_nl
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De twee gevallen zijn de initiatieven: “Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige
gewasbeschermingsmiddelen” en “Water is een publiek goed, geen handelswaar!”.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-92-2018-INIT/nl/pdf
Voor de voorbereiding van de programma’s en activiteiten voerde de Commissie zogeheten “evaluaties vooraf”
uit. Zie de woordenlijst voor meer informatie.
OESO, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, de figuren 2.19 en 2.20.
De zogeheten “effectbeoordeling van de regelgeving” is door de OESO gedefinieerd als het systematisch proces
van identificatie en kwantificering van kosten en baten die waarschijnlijk zullen voortvloeien uit regelgevende of
niet-regelgevende opties voor een weloverwogen beleid.
OESO, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, de figuren 2.30 en 2.31.
Toetsing achteraf is een beleidsinstrument dat resulteert in een document of reeks documenten en een
retrospectieve inventarisatie van een of alle aspecten van EU-maatregelen van regelgevende aard (in een of
meer wetgevingshandelingen), met of zonder evaluatie-elementen.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 16/2018: Toetsing achteraf van EU-wetgeving: een goed opgezet,
maar onvolledig systeem., 2018, samenvatting.
Europese Rekenkamer, Jaarverslag 2013, 2014.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 3/2010: Effectbeoordelingen in de EU-instellingen: ondersteunen zij
de besluitvorming?, 2010, samenvatting.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 4.1.
Impact Assessment Institute, Absence of Impact Assessment often not justified or contrary to Better Regulation,
2018.
Europees Parlement, Political assessment of the implementation of the 2016 Inter-institutional Agreement on
Better Law-Making, D200329, 13.2.2019.
RegWatchEurope, Key messages to the next European Commission and European Parliament (2019-2024) on
priorities for the Better Regulation Agenda, februari 2019 of Elisabeth Golberg, ‘Better Regulation’: European
Union Style, blz. 71, 2018.
Voor de voorbereiding van de programma’s en activiteiten voerde de Commissie zogeheten “evaluaties vooraf”
uit. Zie de woordenlijst voor meer informatie.
Europese Rekenkamer, Opmerkingen van de ERK in het kort over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie
voor het volgende meerjarig financieel kader, blz. 22, 2019.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 3/2010: Effectbeoordelingen in de EU-instellingen: ondersteunen zij
de besluitvorming?, paragraaf 86 en de daaropvolgende paragrafen.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 34/2016, De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU
om de hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren, paragraaf 45; Speciaal verslag
nr. 10/2017, EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter worden toegewezen om doeltreffende
generatievernieuwing te bevorderen, paragraaf 20; Speciaal verslag nr. 24/2018, Demonstratie van
koolstofafvang en -opslag en innovatieve hernieuwbare energiebronnen op commerciële schaal in de EU:
beoogde vooruitgang in het afgelopen decennium niet gerealiseerd, paragraaf 58.
RRT, Jaarverslag 2018, hoofdstuk 3.4.
RRT, Jaarverslag 2018, hoofdstuk 1.2.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 16/2018: Toetsing achteraf van EU-wetgeving: een goed opgezet,
maar onvolledig systeem”, blz. 10.
Van de 51 geanalyseerde gevallen was de evaluatie in 11 gevallen (22 %) niet uitgevoerd, in 14 gevallen (27 %)
was de evaluatie ontoereikend en in 11 gevallen (22 %) werd de evaluatie niet naar behoren gebruikt; zie het
jaarverslag 2018 van de RRT, hoofdstuk 3.5.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, hoofdstuk 6.2.
Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 10/2017 “EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter
worden toegewezen om doeltreffende generatievernieuwing te bevorderen”, paragraaf 20; Speciaal verslag
nr. 5/2016 “Heeft de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?”,
paragraaf 37, en Speciaal verslag nr. 3/2010 "Effectbeoordelingen in de EU-instellingen: ondersteunen zij de
besluitvorming?”, paragraaf 86.
RRT, Jaarverslag 2018, hoofdstuk 1.3.
Standpunt van de belanghebbende, zoals vermeld in het document van de Commissie: Stocktaking of the
Commission's Better Regulation approach — Summary report of contributions to the public consultation, 2019,
blz. 19. Voor meer informatie zie: ERK, Speciaal verslag nr. 16/2018: Toetsing achteraf van EU-wetgeving: een
goed opgezet, maar onvolledig systeem, paragraaf 62 en Bruegel, Braver, greener, fairer: Memos to the new EU
leadership 2019 - 2024, 2019, blz. 77.
Bruegel, Braver, greener, fairer: Memos to the new EU leadership 2019 - 2024, 2019, blz. 77.
Standpunt van de belanghebbenden zoals vermeld in het document van de Commissie: Taking Stock of the
Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, deel II, punt 4.3.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, deel II, punt 4.3.
De belangrijkste algemene evaluaties zijn opgenomen, maar niet de onderliggende thematische of geografische
evaluaties. Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, deel II.
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Sinds 2016 beoordeelde de RRT ook 51 evaluaties die bij de effectbeoordelingen waren gevoegd. Wanneer een
effectbeoordeling samen met een evaluatie van een bestaande situatie binnenkomt, brengt de RRT geen
afzonderlijk advies uit over de evaluatie (RRT, Jaarverslag 2018 , hoofdstuk 1.1).
Analyse van de ERK op basis van gegevens in EUR-Lex.
Commissie, Better regulation: big on the big things and small on the small things, 2019.
Commissie, Commission decision of establishing the REFIT Platform; 2015, artikel 2.
Commissie, Stocktaking of the Commission´s better regulation approach — Summary report of contributions to
the public consultation, 2019, blz. 21.
Europese Rekenkamer, Advies nr. 7/2018 over voorstellen van de Commissie voor verordeningen betreffende
het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020, paragraaf 5.
Europese Rekenkamer, Overzicht: In de praktijk brengen van EU-recht, 2018, paragraaf 33.
Commissie, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, deel 2, hoofdstuk 6.4.
Dit is vastgesteld bij de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de
Commissie over toelichtende stukken (PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14) en de gezamenlijke politieke verklaring
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C 369 van 17.12.2011, blz. 15).
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Commissie, Monitoring the application of European Union law - 2018 Annual Report, gepubliceerd in 2019,
hoofdstuk I, punt 1.
ERK, Speciaal verslag: De integriteit en de uitvoering van de EU‑ETS, 2015, paragraaf 75; Speciaal verslag: Heeft
de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?, paragraaf 45, en
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Europees Parlement, Resolutie van 14 juni 2018 over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016, 2018,
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Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese
Commissie over beter wetgeven; PB L 123 van 12.5.2016, punt 15.
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