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Resumé 
I Europa-Kommissionens ramme for "bedre regulering" er et sæt principper og 
værktøjer, der hjælper den til at udvikle politikker og udarbejde lovgivningsforslag. Det 
erklærede mål med bedre regulering er at sikre, at beslutningstagningen er åben og 
gennemsigtig, at borgere og interessenter kan bidrage i hele politikudformnings- og 
lovgivningsprocessen, at EU's tiltag er baseret på dokumentation og forståelse af 
konsekvenserne, og at de reguleringsmæssige byrder for virksomheder, borgere og 
offentlige myndigheder holdes på et minimum. 

II Bedre regulering handler ikke om "mere" eller "mindre" EU-lovgivning og heller 
ikke om deregulering eller nedprioritering af bestemte politikområder. I stedet handler 
det om at sikre solid dokumentation som grundlag for rettidige og fornuftige politiske 
beslutninger. Bedre regulering omfatter alle EU's politikområder og hele 
politikcyklussen, dvs. udarbejdelsen, vedtagelsen, gennemførelsen og anvendelsen af 
EU-lovgivningen. De centrale værktøjer til bedre regulering er høring af interessenter, 
konsekvensanalyse af politiske muligheder, overvågning af lovgivningens 
gennemførelse og anvendelse samt evaluering af EU's politikker og lovgivning. Bedre 
regulering har også betydning for os som EU's eksterne revisor, da godt udformede 
politikker og retsakter er en forudsætning for effektiv ansvarlighed og offentlig 
revision. 

III Bedre regulering har været et centralt element i EU's politikudformning i næsten 
20 år. Allerede i 2002 udførte Kommissionen de første konsekvensanalyser og 
offentlige høringer vedrørende lovgivningsforslag. Senere, i 2015, gjorde den bedre 
regulering til en af sine topprioriteter. Dette afspejlede sig i organisatoriske ændringer 
i Kommissionen, arbejdsprogrammer med fornyet fokus på nøgleprioriteter ("stor i 
store sager") og et mandat til at gå endnu længere med bedre regulering på EU-niveau. 
I 2016 undertegnede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en aftale om bedre 
lovgivning, og i 2017 afsluttede Kommissionen en større opdatering af 2015-
retningslinjerne for bedre regulering og den tilhørende værktøjskasse. Endelig 
offentliggjorde Kommissionen i 2019 resultaterne af sin statusopgørelse over, hvordan 
bedre regulering har fungeret indtil videre. 

IV Siden 2010 har vi udført adskillige revisioner vedrørende bedre regulering. Denne 
analyse trækker på relevante resultater fra vores tidligere revisioner, Organisationen 
for Økonomisk Samarbejde og Udviklings internationale benchmarking af politikker for 
bedre regulering, gennemgang af kommissionsdokumenter og akademisk forskning 
samt høring af repræsentanter for Europa-Parlamentet og Rådet, Regionsudvalget, Det 
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Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og eksperter på området. Med denne 
analyse, som ikke er en revision, sigter vi mod at bidrage til den offentlige debat om 
EU's lovgivningsarbejde og bedre regulering i den aktuelle valgperiode. 

V Vi glæder os over resultaterne af Kommissionens statusopgørelse og mener 
generelt, at Kommissionen identificerer de nyttige erfaringer og de mest relevante 
områder, hvor der kan opnås yderligere forbedringer med hensyn til evidensbaseret 
beslutningstagning. Vi gør også opmærksom på en række væsentlige udfordringer, der 
bør overvejes, når EU's tilgang til bedre regulering evalueres i de kommende år. 

VI Forudsætningen for succes er, at Kommissionen anvender værktøjerne til bedre 
regulering produktivt, effektivt og ensartet på alle politikområder. Som det bekræftes 
af Kommissionens statusopgørelse og vores analyse, kan anvendelsen af nogle af disse 
værktøjer forbedres. Navnlig kan der gøres mere for at nå borgere og andre 
interessenter via høringsprocessen, forbedre evidensgrundlaget for 
beslutningstagningen samt fremme, overvåge og håndhæve gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-retten. 

VII Opfyldelsen af målene for bedre regulering afhænger også af et effektivt 
samarbejde mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Derfor er det 
afgørende, at EU-lovgiverne handler på de forpligtelser i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning, som fremmer gennemsigtig, evidensbaseret beslutningstagning. I 
vores analyse fremhæver vi vigtigheden af at undgå unødvendig kompleksitet i 
forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af lovgivningsforslag, at sikre 
tilstrækkelige bestemmelser i lovgivningen om indsamling af data vedrørende 
politikkernes anvendelse, at fremme borgernes deltagelse i politikcyklussen og at gøre 
udarbejdelsen, vedtagelsen, gennemførelsen og anvendelsen af EU-retsakter mere 
gennemsigtig. Hertil kommer, at de nationale parlamenter og medlemsstaternes 
myndigheder spiller en væsentlig rolle med hensyn til at gennemføre EU-retten i 
national ret og overvåge den praktiske implementering og anvendelse af regler. 

VIII Til sidst fremsætter vi nogle kommentarer om vejen fremad. Baseret på 
resultaterne af vores tidligere revisioner og den gennemgåede information har vi 
identificeret følgende væsentlige udfordringer for Kommissionen, EU-lovgiverne og 
medlemsstaterne med hensyn til at opfylde målene for bedre regulering fremover: 

o Det bør sikres, at der i forbindelse med EU's politikker og lovgivningsinitiativer 
foretages høringer, evalueringer og konsekvensanalyser i tilstrækkeligt omfang. 
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o Det bør sikres, at lovgivningsforslag stiller krav om indsamling af tilstrækkelig 
dokumentation til at understøtte effektiv overvågning og evaluering. 

o EU's lovgivning og overvågningen af dens gennemførelse og anvendelse i 
medlemsstaterne bør forenkles yderligere. 

o Lovgivningsprocessen bør gøres mere gennemsigtig for borgere og interessenter.  
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Indledning 
01 Den Europæiske Unions politikker og lovgivning påvirker borgernes liv og 
virksomhedernes aktiviteter. EU har en omfattende lovgivning, som konstant udvikler 
sig for at afspejle politikændringer, idet EU-retsakter vedtages, ændres, ophæves eller 
ophører med at finde anvendelse. Kommissionen spiller en væsentlig rolle som den 
instans, der udarbejder EU-lovgivningen, overvåger dens anvendelse og evaluerer dens 
resultater. Kommissionens tilgang til politikudformning og lovgivning kaldes "bedre 
regulering".  

02 Det erklærede mål med bedre regulering er at sikre, at beslutningstagningen er 
åben og gennemsigtig, at borgere og interessenter kan bidrage i hele 
politikudformnings- og lovgivningsprocessen, at EU's tiltag er baseret på 
dokumentation og forståelse af konsekvenserne, og at de reguleringsmæssige byrder 
for virksomheder, borgere og offentlige myndigheder holdes på et minimum. EU's 
tiltag skal sikre et enkelt, klart, stabilt og forudsigeligt regelsæt for borgere og andre 
interessenter og samtidig reagere på nye udfordringer og ændrede politiske 
prioriteter. Det er derfor afgørende, at Kommissionen anvender sine principper for 
bedre regulering effektivt, da dette har betydning for EU-politikkernes performance og 
EU's ansvarlighed over for borgerne og andre interessenter.  

03 Bedre regulering omfatter alle EU's politikområder og hele politikcyklussen (jf. 
figur 1). De centrale værktøjer til bedre regulering er høring af interessenter, 
konsekvensanalyse af politiske muligheder, overvågning af lovgivningens 
gennemførelse og anvendelse samt evaluering af EU's politikker og lovgivning. 
Kvaliteten af konsekvensanalyser og udvalgte evalueringer kontrolleres af 
Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol (RSB), som består af fire højtstående 
tjenestemænd i Kommissionen og tre eksterne medlemmer. Bilag I - Bedre regulering i 
politikcyklussens faser: principper, mål, værktøjer og procedurer - giver en mere 
detaljeret oversigt over, hvordan Kommissionen anvender tilgangen til bedre 
regulering i de forskellige faser. 
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Figur 1 ‐ Bedre regulering i politikcyklussen 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens retningslinjer for bedre regulering. 

04 Bedre regulering har været et centralt element i EU's politikudformning i næsten

20 år. Allerede i 2002 udførte Kommissionen de første konsekvensanalyser og 

offentlige høringer vedrørende lovgivningsforslag1. Senere, i maj 2015, fastlagde 

Kommissionen en EU‐dagsorden med titlen "Bedre regulering for bedre resultater"2. 

Dette resulterede også i organisatoriske ændringer i Kommissionen, 

arbejdsprogrammer med fornyet fokus på nøgleprioriteter ("stor i store sager") og et 

mandat til at gå endnu længere med bedre regulering på EU‐niveau. Navnlig 

undertegnede Kommissionen den 13. april 2016 en interinstitutionel aftale om bedre 

lovgivning med Europa‐Parlamentet og Rådet3 som supplement til eksisterende aftaler 

og erklæringer om bedre lovgivning4. I den interinstitutionelle aftale forpligter EU‐

lovgiverne sig til at samarbejde om en række tiltag til fremme af gennemsigtig og 

evidensbaseret beslutningstagning. I december 2016 udsendte Kommissionen 

meddelelsen "EU‐retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse"5, hvori den 

anerkender behovet for at samarbejde med medlemsstaterne om at forbedre 

gennemførelsen og anvendelsen af EU‐retten ‐ en forudsætning for at opnå politiske 

resultater. I 2018 påbegyndte Kommissionen en "statusopgørelse" over udviklingen 

inden for bedre regulering, og den offentliggjorde resultaterne i april 20196. 

Resultaterne af denne opgørelse er det vigtigste referencepunkt for vores analyse. 

Input fra 
interessenter
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05 Som EU's uafhængige eksterne revisor fremmer vi gennemsigtighed og 

ansvarlighed. Bedre regulering har også betydning for os, da godt udformede politikker 

og retsakter er en forudsætning for effektiv ansvarlighed og offentlig revision. Siden 

2010 har vi offentliggjort adskillige beretninger om væsentlige elementer i 

Kommissionens tilgang til bedre regulering, navnlig om konsekvensanalyser, om 

evalueringer (efterfølgende revisioner), om overvågning af EU‐rettens anvendelse og 

om offentlige høringer7. Vi har også fremhævet problemer med brugen af disse 

værktøjer i en række beretninger om specifikke EU‐politikker og ‐udgiftsprogrammer8. 

Med denne analyse sigter vi mod at bidrage til den offentlige debat om EU's 

lovgivningsarbejde og bedre regulering i den aktuelle valgperiode. Den er vores 

reaktion på Kommissionens meddelelse om statusopgørelsen vedrørende bedre 

regulering og identificerer en række væsentlige udfordringer, som vi eventuelt vil følge 

op på i kommende revisioner på dette område. Dette dokument er imidlertid ikke en 

revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt tilgængelige oplysninger eller 

materiale, der er indsamlet specifikt til formålet. 
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Analysens omfang og metode 
06 Vores analyse trækker på vores egne offentliggjorte beretninger, resultaterne af 
Kommissionens statusopgørelse, rapporter fra Kommissionens Udvalg for 
Forskriftskontrol og Kommissionens Interne Revisionstjeneste samt akademiske 
publikationer. Vi gjorde også brug af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi anser 
for at være pålidelige, f.eks. den internationale benchmarking af politikker for bedre 
regulering, som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) 
offentliggjorde i 20189. Endvidere henvendte vi os til væsentlige interessenter for at 
høre deres mening om, hvordan Kommissionens tilgang til bedre regulering fungerer 
(jf. bilag II - Væsentlige interessenters mening om de forskellige værktøjer til bedre 
regulering). Endelig bad vi et panel af eksperter på området om at give feedback på de 
foreløbige resultater af vores analyse (jf. bilag III - Konsulterede eksperter i forbindelse 
med denne analyse).  

07 Præsentationen af oplysninger i denne analyse er baseret på strukturen i 
Kommissionens meddelelse om resultaterne af "statusopgørelsen", dvs. som følger: 

o Kommissionens generelle erfaringer med gennemførelse af aktiviteter 
vedrørende bedre regulering 

o offentlig deltagelse i politikudformning  

o dokumentation med henblik på politikudformning 

o eksisterende EU-lovgivning  

o interinstitutionelt lovgivningssamarbejde.  

Hvert afsnit indledes med en tekstboks, som angiver de vigtigste områder med behov 
for forbedringer, hvorefter vi giver uddybende forklaringer i de efterfølgende punkter. 
Analysen ender med vores afsluttende bemærkninger om vejen fremad. I forbindelse 
med denne analyse tog vi højde for de oplysninger, der forelå i februar 2020. 
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Kommissionens tilgang til bedre 
regulering 

Kommissionens generelle erfaringer 

Tekstboks 1 

I sin statusopgørelse beskriver Kommissionen en række generelle erfaringer, som 
er baseret på offentlige og målrettede høringer (f.eks. af ansatte i Kommissionen 
eller interinstitutionelle partnere), OECD-sammenligninger af udviklede landes 
reguleringsmæssige politikker og en gennemgang af akademisk litteratur. Det 
anføres bl.a., at rationalet for bedre regulering stadig er stærkt, at værktøjerne til 
bedre regulering kan anvendes mere effektivt, uden at deres formål 
undermineres, og at bedre regulering skal være en "fælles indsats" med de andre 
EU-institutioner og medlemsstaterne, hvis den skal være en succes.  

Samlet set identificerer Kommissionen i sin statusopgørelse de nyttige erfaringer 
og de mest relevante områder, hvor der kan opnås yderligere forbedringer med 
hensyn til evidensbaseret beslutningstagning. Navnlig konstaterer den, at der er 
muligheder for yderligere at forbedre produktiviteten og effektiviteten af de 
centrale aktiviteter vedrørende bedre regulering (dvs. høringer, 
konsekvensanalyser og evalueringer).  

Vi er enige i, at de andre EU-institutioner og medlemsstaterne bør spille en vigtig 
rolle i forbindelse med udformning og gennemførelse af EU-politikker. Uden 
effektive bidrag fra disse aktører kan målene for bedre regulering ikke opfyldes. 

08 Bedre regulering handler ikke om "mere" eller "mindre" EU-lovgivning og heller 
ikke om deregulering eller nedprioritering af bestemte politikområder. I stedet handler 
det om at sikre solid dokumentation som grundlag for rettidige og fornuftige politiske 
beslutninger. I lyset af nærhedsprincippet skal det også påvises, at EU-politikker og -
programmer tilfører merværdi10. Hertil kommer, at effektiv gennemførelse af 
tilgangen til bedre regulering også fører til større gennemsigtighed og bedre 
ansvarlighed, og begge disse elementer er nødvendige for at fremme borgernes tillid til 
EU's lovgivningsarbejde. På denne baggrund mener vi, at rationalet for bedre 
regulering stadig er stærkt. 
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09 Kommissionen anfører i sin statusopgørelse, at der stadig er muligheder for at 
forbedre produktiviteten og effektiviteten af aktiviteterne vedrørende bedre 
regulering11. Navnlig bør den reducere antallet af undtagelser fra de generelle regler 
om behovet for offentlig høring, konsekvensanalyse og evaluering. For nærværende 
mangler der konsekvensanalyser i forbindelse med en fjerdedel af alle 
lovgivningsforslag (for nærmere oplysninger, jf. punkt 17 og 18), og under en tredjedel 
af de udførte konsekvensanalyser bygger på hensigtsmæssigt udformede og korrekt 
anvendte evalueringer (jf. punkt 20). 

10 De andre EU-institutioner og medlemsstaterne har en vigtig rolle at spille i 
forbindelse med udformning og gennemførelse af EU-politikker og -programmer, og 
derfor er det afgørende, at de engagerer sig i at sikre en vellykket gennemførelse af 
bedre regulering. Navnlig er der behov for effektivt samarbejde mellem Kommissionen 
og EU-lovgiverne (Parlamentet og Rådet) med henblik på at opfylde målene for bedre 
regulering. De skal undgå unødvendig lovgivningsmæssig kompleksitet, fastsætte 
retlige krav om indsamling af de nødvendige oplysninger til faktabaserede evalueringer 
og konsekvensanalyser, selv udføre konsekvensanalyser, før de foretager væsentlige 
ændringer af Kommissionens lovgivningsforslag, og fremme større offentlig deltagelse i 
EU's lovgivningsproces. Hertil kommer, at de nationale parlamenter og 
medlemsstaternes myndigheder spiller en væsentlig rolle med hensyn til at 
gennemføre EU-retten i national ret og overvåge den praktiske implementering og 
anvendelse af regler.  

11 Som EU's uafhængige eksterne revisor bidrager vi også til at opfylde målene for 
bedre regulering ved på grundlag af vores revisioner at fremsætte bemærkninger, 
konklusioner og anbefalinger om, hvorvidt og hvordan EU-politikker og -programmer 
kan gennemføres på en mere effektiv, produktiv og sparsommelig måde. Det skal her 
bemærkes, at Kommissionen i forbindelse med statusopgørelsens generelle erfaringer 
henviser til vores arbejde, f.eks. vores særberetning nr. 16/2018 om efterfølgende 
revision.  
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Offentlig deltagelse i politikudformning 

Tekstboks 2 

Borgere og andre interessenter kan tage del i EU's politikudformning via de 
høringsprocesser, Kommissionen iværksætter. De kan også via det europæiske 
borgerinitiativ opfordre Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. 

I vores særberetning nr. 14/2019 om offentlige høringer konkluderede vi, at 
Kommissionens ramme for offentlige høringer har en høj standard, og at 
forberedelsen og gennemførelsen af de offentlige høringer, som vi gennemgik, var 
tilfredsstillende. 

Kommissionen fik den højeste score for inddragelse af interessenter i OECD's 
2018-undersøgelse vedrørende indikatorerne for reguleringsmæssig politik og 
ledelse12. 

Vi mener dog, at der stadig er udfordringer med hensyn til yderligere at forbedre: 

o de opsøgende aktiviteter i forbindelse med offentlige høringer gennem bedre 
målretning mod borgerne og iværksættelse af 
kommunikationsforanstaltninger til at fremme større deltagelse samt ved 
hjælp af kriterier for sprogordningen med henblik på at sikre, at væsentlige 
dokumenter oversættes til så mange sprog, som det er muligt og 
hensigtsmæssigt  

o rapporteringen om opfølgningen af offentlige høringers resultater 

o borgernes inddragelse i fremsættelse af lovforslag via det europæiske 
borgerinitiativ.  

12 I vores særberetning nr. 14/2019 om offentlige høringer fremhævede vi særlige 
forhold vedrørende opsøgende aktiviteter til at fremme større deltagelse. Der var 
mangler i høringsstrategierne, som beskrev høringernes omfang og mål, målgruppen 
af interessenter og de planlagte høringsaktiviteter såvel som tidsplanen og 
sprogordningen. Vi konstaterede navnlig, at Kommissionen kun fastsatte generelle mål 
for sine høringsaktiviteter og ikke altid identificerede de relevante interessenter13.  

13 I en tredjedel af de analyserede tilfælde konstaterede vi desuden, at den 
køreplan, der skulle informere interessenterne om den offentlige hørings specifikke 
formål og planlagte anvendelse, blev offentliggjort mindre end fire uger før høringens 
påbegyndelse14. Vi konkluderede, at der bør gøres mere reklame for 
høringsaktiviteterne for at opnå større synlighed og give flere mennesker mulighed for 
at deltage15. Kommissionen har erkendt, at interessenterne kun har begrænset 
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kendskab til mulighederne for at deltage i politikudformning og høringsaktiviteter16. 
Den accepterede også vores anbefaling om at gøre mere brug af sine 
repræsentationskontorer i medlemsstaterne til at engagere sig i samarbejde med 
væsentlige interessenter på nationalt, regionalt og lokalt plan. Den understregede dog, 
at det i lyset af ressourcemæssige konsekvenser altid vil være nødvendigt at tilpasse de 
opsøgende aktiviteter til initiativets betydning17.  

14 Vi anbefalede endvidere, at centrale høringsdokumenter vedrørende alle 
prioriterede initiativer og initiativer af bred offentlig interesse oversættes til alle de 
officielle sprog. Kommissionen accepterede kun denne anbefaling delvis, da den 
mente, at dette arbejde ville lægge et betydeligt pres på dens ressourcer og forsinke 
den politiske beslutningsproces18. Som Kommissionen påpeger, forelå alle 
spørgeskemaer vedrørende offentlige høringer i 2018 på mindst to sprog, og 71 % var 
oversat til alle de officielle sprog (undtagen gælisk)19. Efter vores mening var der dog 
muligheder for at præcisere de kriterier, der anvendes til at afgøre, om 
høringsdokumenter skal oversættes til alle de officielle sprog, med henblik på at sikre, 
at initiativer af almen interesse er tilgængelige for alle EU-borgere20. 

15 Vi konstaterede også svagheder i Kommissionens rapportering om opfølgningen 
af offentlige høringers resultater. Navnlig konstaterede vi tilfælde, hvor 
Kommissionen ikke klart forklarede sammenhængen mellem respondenternes bidrag 
og de muligheder, der blev præsenteret i lovgivningsforslaget21. Kommissionens 
statusopgørelse indeholder også bemærkninger om dette forhold. I alt var næsten 
40 % af respondenterne i forbindelse med dens offentlige høringer utilfredse med 
rapporteringen om høringernes resultater22. 

16 Det europæiske borgerinitiativ (ECI)23 giver borgerne mulighed for at opfordre 
Kommissionen direkte til at foreslå reguleringsmæssige foranstaltninger. Forordningen 
om det europæiske borgerinitiativ pålægger ikke Kommissionen at fremsætte et 
lovgivningsforslag. Kommissionen er frit stillet med hensyn til at følge op på et initiativ 
eller ej. Fra ordningens indførelse i 2012 til midten af 2019 opnåede 4 af de 64 
registrerede europæiske borgerinitiativer den nødvendige støtte fra mindst én million 
EU-borgere (jf. figur 2)24. I to af disse fire tilfælde fremsatte Kommissionen 
efterfølgende et lovgivningsforslag25. I det tredje tilfælde foreslog Kommissionen en 
række ikkelovgivningsmæssige opfølgningstiltag. I det fjerde tilfælde traf 
Kommissionen afgørelse om ikke at fremsætte et lovgivningsforslag, idet den anså det 
eksisterende retsgrundlag for at være hensigtsmæssigt. På grundlag af et forslag fra 
Kommissionen vedtog Parlamentet og Rådet i 2019 en revideret forordning om det 
europæiske borgerinitiativ for at fremme deltagelsen og lette organiseringen af 
initiativer. De nye regler sikrer bedre teknisk bistand til initiativtagergrupper og giver 
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medlemsstaterne mulighed for at sænke deltagernes minimumsalder til 16 år. 
Reglerne trådte i kraft i begyndelsen af 202026. 

Figur 2 - Europæiske borgerinitiativer 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen (ECI's websted). 
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Dokumentation med henblik på politikudformning 

Tekstboks 3 

Kommissionen bruger begrebet "konsekvensanalyser" om de forudgående 
vurderinger af politikmuligheder og begrebet "evalueringer" om de efterfølgende 
vurderinger af politikgennemførelsens virkninger27. Kommissionen foretager også 
"forudgående evalueringer" af forslag til større udgiftsprogrammer, som ikke 
kræver en konsekvensanalyse. Konsekvensanalyser og evalueringer håndteres af 
det generaldirektorat i Kommissionen, der er ansvarligt for den politik, den 
lovgivning eller det udgiftsprogram, der er berørt. Kommissionen har nedsat et 
Udvalg for Forskriftskontrol til at foretage kvalitetskontrol af konsekvensanalyser 
og evalueringer. 

I OECD's 2018-undersøgelse vedrørende indikatorerne for reguleringsmæssig 
politik og ledelse lå Kommissionen på tredjepladsen28 med hensyn til 
konsekvensanalyse29 og på fjerdepladsen30 med hensyn til efterfølgende 
evaluering af primær ret. 

I vores særberetning nr. 16/2018 om efterfølgende revision31, konkluderede vi, at 
Kommissionen havde udformet et evalueringssystem, der som helhed var 
velforvaltet og kvalitetssikret32.  

I vores årsberetning for 201333 fulgte vi op på vores særberetning nr. 3/2010 om 
konsekvensanalyser34, hvori vi konkluderede, at Kommissionen havde gjort 
konsekvensanalyser til et integreret element i sin politikudvikling og brugt dem 
til at forbedre udformningen af sine lovgivningsinitiativer. Vi mener dog, at der 
stadig er udfordringer med hensyn til yderligere at forbedre: 

o gennemførelsen af konsekvensanalyser vedrørende større initiativer, 
herunder programmer og aktiviteter, der giver anledning til betydelige 
udgifter  

o kvalitetsaspekter vedrørende konsekvensanalyser  

o kvaliteten og den rettidige tilgængelighed af evalueringer  

o Udvalget for Forskriftskontrols mandat. 

17 Generelt bør Kommissionen udarbejde konsekvensanalyser for alle forslag i sit 
arbejdsprogram. I sin statusopgørelse rapporterer Kommissionen, at det mellem 2015 
og 2018 i medfør af kravene vedrørende bedre regulering ikke var nødvendigt at 
foretage konsekvensanalyser for 19,5 % af forslagene i dens arbejdsprogrammer, og at 
der blev givet undtagelser med hensyn til yderligere 8,5 % (f.eks. på grund af særligt 
tidspres). I 7 % af tilfældene blev der ikke givet nogen offentlig begrundelse for, at der 
ikke var foretaget en konsekvensanalyse35. En detaljeret analyse, som der henvises til i 
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statusopgørelsen, antyder imidlertid, at der i to tredjedele af de analyserede sager var 
tvivl om, hvorvidt forklaringerne var tilstrækkelige eller fyldestgørende36. Parlamentet 
har beklaget den hyppige mangel på konsekvensanalyser af Kommissionens forslag, 
herunder forslag i dens arbejdsprogram37. Interessenter har foreslået, at dækningen 
øges ved indførelse af lettere procedurer for hastesager eller forslag med færre 
væsentlige virkninger38. 

18 Programmer og aktiviteter, der giver anledning til betydelige udgifter, skal i 
henhold til finansforordningen være genstand for forudgående evalueringer39. Når et 
program eller en aktivitet forventes at have betydelige økonomiske, miljømæssige eller 
sociale virkninger, kan denne evaluering ske i form af en konsekvensanalyse - og i så 
fald skal Kommissionen også undersøge en række forskellige 
gennemførelsesmuligheder. Vi mener, at der bør gennemføres konsekvensanalyser 
eller forudgående evalueringer vedrørende alle større udgiftsprogrammer40. 

19 Siden 2002 har en af de store udfordringer med hensyn til kvaliteten af 
konsekvensanalyser været kvantificeringen af omkostninger og fordele ved de 
forskellige muligheder41. I mange af vores beretninger har vi konstateret mangler 
vedrørende tilgængeligheden af data og kvantificeringen og beregningen af 
konsekvenser42. I sin årsrapport bemærker Udvalget for Forskriftskontrol, at selv om 
Kommissionen havde forbedret sin kvantificering, var omkostninger og fordele kun 
fuldt ud kvantificeret i en fjerdedel af dens konsekvensanalyser43. Det bemærker også, 
at to af de ti analyserede kvalitetselementer fortsat lå under det acceptable niveau, 
selv efter at Kommissionens tjenestegrene havde revideret deres konsekvensanalyser 
på grundlag af udvalgets kvalitetskontrol inden den tværtjenstlige høring (jf. figur 3). I 
2016 indførte Udvalget for Forskriftskontrol bedømmelsen "positiv med forbehold" til 
konsekvensanalyser, som efter dets vurdering ikke krævede fornyet forelæggelse. Det 
viste sig imidlertid, at der var mindre sandsynlighed for forbedringer i 
konsekvensanalyser med denne nye bedømmelse end i dem, der fik en negativ 
udtalelse og skulle forelægges udvalget igen44. 
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Figur 3 - Kvalitetsgennemsnit for konsekvensanalyser i 2018 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Udvalget for Forskriftskontrols "Annual Report 2018", kapitel 1.2. 

20 Kommissionens efterfølgende evalueringer giver ikke kun mulighed for at 
vurdere EU-politikkernes performance, men leverer også værdifuldt input til deres 
videre udvikling. Siden 2013 har Kommissionen forpligtet sig på at evaluere 
gennemførelsen af eksisterende lovgivning, før den udarbejder konsekvensanalyser af 
nye lovgivningsforslag (princippet om først at evaluere)45. Udvalget for 
Forskriftkontrols analyse viste imidlertid, at under en tredjedel af 
konsekvensanalyserne byggede på hensigtsmæssigt udformede og korrekt anvendte 
evalueringer46. Det største problem med indvirkning på evalueringernes kvalitet var 
manglen på relevante data til at kvantificere effekter47. I vores beretninger har vi 
gentagne gange identificeret mangler med hensyn til tilgængeligheden af data til 
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vurdering af performance48. Som anført af Udvalget for Forskriftskontrol kunne 
evalueringsrapporterne ofte ikke besvare evalueringsspørgsmålene, fordi der 
manglede fyldestgørende data49. Dette begrænsede også de muligheder, som 
Kommissionens generaldirektorater havde for at forbedre evalueringsrapporterne med 
henblik på at imødekomme udvalgets betænkeligheder (jf. figur 4). 

Figur 4 - Det var ofte en udfordring for Kommissionens 
generaldirektorater at forbedre evalueringsrapporterne med henblik på 
at imødekomme Udvalget for Forskriftskontrols betænkeligheder 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Udvalget for Forskriftskontrol, "Annual Report 2018", kapitel 3.5. 

21 Udvalget for Forskriftskontrol spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre 
kvaliteten af dokumentationsgrundlaget for politikudformningen. Udvalget består af 
fire højtstående tjenestemænd i Kommissionen og tre eksterne medlemmer. I forhold 
til det tidligere Udvalg for Konsekvensanalyse har det et udvidet mandat, der også 
omfatter kontrol af udvalgte evalueringer. Ifølge Kommissionens statusopgørelse var 
respondenternes meninger ligeligt fordelt med hensyn til udvalgets upartiskhed50. 
De, der gav udtryk for bekymring, anførte bl.a., at hovedparten af udvalgets 
medlemmer er tjenestemænd i Kommissionen. Nogle respondenter foreslog at udvide 
udvalgets mandat yderligere, så det omfatter følgende tre aktiviteter: validering af 
Kommissionens begrundelser for ikke at fremlægge konsekvensanalyser vedrørende 
større initiativer51, undersøgelse af overensstemmelsen mellem de muligheder, der 
behandles i konsekvensanalysen, og dem, der indgår i lovgivningsforslaget52, og 
kvalitetskontrol af en større andel af de gennemførte evalueringer (jf. figur 5)53. 
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Figur 5 - Evalueringer undersøgt af Udvalget for Forskriftskontrol 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af data fra Kommissionen (om udarbejdede 
evalueringer54 og evalueringer undersøgt af Udvalget for Forskriftskontrol55).  
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Eksisterende EU-lovgivning  

Tekstboks 4 

EU-lovgivningen ændrer sig løbende, efterhånden som forslag til forordninger, 
direktiver og afgørelser vedtages, og eksisterende lovgivning revideres, ophæves 
eller ophører med at finde anvendelse.  

I sine arbejdsprogrammer for 2015-2019 planlagde Kommissionen færre 
lovgivningsinitiativer end i de foregående år og forbedrede 
gennemførelsesgraden. Den anvendte også Refitprogrammet og -platformen til at 
kanalisere bestræbelser på at sikre, at EU-lovgivningen fortsat er egnet til 
formålet.  

Vores analyse viser, at Junckerkommissionen fremsatte færre større 
lovgivningsinitiativer end dens forgængere, men at gennemførelsesgraden blev 
forbedret. Mængden af EU-lovgivning forblev stort set uforandret mellem 1999 og 
2019. Endelig er det stadig en udfordring for Kommissionen at overvåge 
medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse af EU-retten.  

Vi mener, at der stadig er udfordringer med hensyn til: 

o at gøre yderligere rede for Refitinitiativets rolle som en integrerende del af 
Kommissionens tilgang til bedre regulering 

o at forenkle EU-lovgivningen uden at øge de risici, der knytter sig til 
regeloverholdelse og performance 

o at vejlede medlemsstaterne i, hvordan unødvendigt komplekse og/eller 
besværlige regler kan forenkles og undgås 

o at overvåge og håndhæve gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten 
bedre. 

22 Junckerkommissionen reducerede antallet af større lovgivningsforslag 
("prioriterede initiativer") betydeligt. I arbejdsprogrammet for 2015-2019 planlagde 
Kommissionen 108 prioriterede initiativer, dvs. en reduktion på 62 % i forhold til de 
290 prioriterede initiativer, der indgik i arbejdsprogrammerne for 2010-2014. Samtidig 
steg gennemførelsesgraden for nye initiativer (dvs. den andel af Kommissionens 
forslag, der blev vedtaget af Parlamentet og Rådet) gradvist mellem 2011 og 2017 
(jf. figur 6). Mængden af EU-lovgivning forblev stort set uforandret mellem 1999 og 
2019, da det samlede antal forordninger og direktiver, der blev vedtaget af 
Parlamentet og Rådet, i store træk svarede til det antal retsakter, der blev ophævet, 
eller som ophørte med at finde anvendelse (jf. bilag IV - Lovgivningsforslag, vedtaget 
lovgivning, ophævelser og lovgivning, der er ophørt med at finde anvendelse, og 
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bilag V - Vedtaget lovgivning pr. år og politikområde). Samtidig var der en lille stigning 
i det gennemsnitlige antal sider EU-lovgivning, der blev vedtaget under Parlamentets
8. valgperiode (2014-2019) i forhold til den 7. valgperiode (2009-2014)56. 

Figur 6 - Færre prioriterede initiativer planlagt og en større andel 
initiativer gennemført 

Bemærkning: I beregningen af gennemførelsesgraden indgår prioriterede initiativer, der er helt eller 
delvis gennemført (jf. Kommissionens årlige aktivitetsrapport for 2018 - Generalsekretariatet, s. 7). 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens arbejdsprogrammer for årene 2010-2019 og 
Kommissionens årlige aktivitetsrapporter for årene 2013-2018. 

23 Et af Junckerkommissionens vigtigste mål var at forenkle EU-lovgivningen og
mindske byrderne for virksomheder og borgere57. Kommissionen indførte et 
Refitprogram i 2012 og en Refitplatform i 2015 som led i sine bestræbelser på at sikre, 
at EU's retsakter er egnede til formålet. Via Refitplatformen indkaldte, indhentede og 
vurderede Kommissionen forslag til, hvordan byrder, der stammer fra EU-lovgivningen 
og medlemsstaternes gennemførelse af den, kan mindskes58. I vores særberetning 
nr. 16/2018 om efterfølgende revisioner konstaterede vi, at rationalet bag 
Refitprogrammet var uklart, og uklare var også de kriterier, som individuelle initiativer 
var blevet etiketteret som Refit ud fra. Vi anbefalede Kommissionen at undgå, at Refit 
opfattes som værende på en eller anden måde adskilt fra den standardiserede bedre 
regulering-cyklus. I denne sammenhæng bekræftede Kommissionens egen 
statusopgørelse, at Refitprogrammet manglede synlighed59.  

24 Vi støtter fuldt ud Kommissionens mål om at forenkle lovgivningen og mindske
byrder, men det er nødvendigt at sikre, at det sker på en passende måde. I vores 
udtalelse nr. 6/2018 om forordningen om fælles bestemmelser bemærkede vi, at der 
er tilfælde, hvor forenkling kan forringe klarheden for støttemodtagerne og de 
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offentlige myndigheder og svække de mekanismer, der skal sikre resultater. Vi 
fremhævede også, at forenkling bør bruges til at eliminere unødvendige regler eller 
procedurer og ikke blot til at konsolidere eksisterende regelsæt. Vi bemærkede i vores 
udtalelse nr. 7/2018 om den fælles landbrugspolitik, at det f.eks. ikke var klart, om det 
ville føre til forenkling at reducere antallet af forordninger, eftersom politikken ville 
blive mere kompleks på andre områder60. 

25 Der kan også opstå lovgivningsmæssig kompleksitet og byrder for virksomheder 
og borgere, når medlemsstaterne gennemfører EU-direktiver. Medlemsstaternes 
politiske, retslige og forfatningsmæssige ordninger varierer betydeligt, og det påvirker 
måden, hvorpå de omsætter EU-retten i praksis. Der er også markante forskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til antallet og omfanget af de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger for et givet EU-direktiv. I vores analyse om EU-rettens 
gennemførelse i praksis konstaterede vi en sammenhæng mellem antallet af nationale 
gennemførelsesforanstaltninger og antallet af traktatbrudssager, som Kommissionen 
havde indledt61 Medlemsstaterne erkender, at nationale 
gennemførelsesforanstaltninger kan omfatte krav, der er mere vidtgående end dem, 
der kræves i et givet direktiv (ofte kaldet "overregulering"). De er dog tilbageholdende 
med at identificere sådanne tilfælde i den tilgængelige EU-database62. I denne 
forbindelse bemærker vi, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 
2016 opfordrer medlemsstaterne til at identificere sådanne tilføjelser, enten i 
gennemførelsesretsakt(er) eller i dertil knyttede dokumenter. Hidtil har kun to 
medlemsstater indsat sådanne meddelelser i databasen.  

26 EU-institutionerne og medlemsstaterne er nået til enighed om at, når de 
nationale myndigheder indberetter nationale gennemførelsesforanstaltninger til 
Kommissionen, skal de i relevante tilfælde fremlægge forklarende dokumenter, der 
redegør for, hvordan de har gennemført direktiverne i deres nationale lovgivning63. Vi 
har fremhævet medlemsstaternes mulighed for at udarbejde flere og bedre 
forklarende dokumenter64, og Kommissionen har givet tilsagn om, at den i samarbejde 
med medlemsstaterne vil foretage en nærmere undersøgelse af fordelene ved at give 
vejledning i udarbejdelse og fremlæggelse af forklarende dokumenter65. I flere af vores 
beretninger har vi fremhævet, hvordan mangler med hensyn til konsekvent 
gennemførelse og anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne har påvirket EU-
politikkers og -programmers performance66.  

27 Det fortsatte store antal traktatbrudsprocedurer viser, at rettidig og korrekt 
gennemførelse og anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne stadig er en stor 
udfordring (jf. figur 7). Dette fremhæves også af Europa-Parlamentet67.  
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Figur 7 - Antal nye og åbne traktatbrudssager 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens årsberetninger om tilsyn med anvendelsen af EU-
retten og udtræk fra Kommissionens database vedrørende traktatbrudssager (for nye traktatbrudssager 
2010-2012). 

28 I vores analyse af EU-rettens gennemførelse i praksis fra 2018 analyserede vi 
denne udfordring og opfordrede Kommissionen til at overveje at styrke sine 
bestræbelser på at føre tilsyn med og håndhæve anvendelsen af EU-retten yderligere 
ved blandt andet: 

o at anvende EU-budgettet til at sikre, at medlemsstaterne anvender EU-retten68 

o at udvikle en samlet ramme for sine tilsynsaktiviteter på grundlag af sine 
håndhævelsesprioriteter og benchmarks for behandling af traktatsbrudssager. 
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Interinstitutionelt lovgivningssamarbejde 

Tekstboks 5 

Kvaliteten af EU's retsakter afhænger i høj grad af et godt interinstitutionelt 
samarbejde. 

I den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, der blev undertegnet den 
13. april 2016, forpligtede Parlamentet, Rådet og Kommissionen sig til størst mulig 
åbenhed i lovgivningsprocessen, så borgerne bevarer tilliden til EU's 
lovgivningsproces.  

En række forpligtelser er dog stadig ikke opfyldt. 

Vi mener, at der stadig er udfordringer med hensyn til yderligere at forbedre: 

o vurderingen af de ændringer, EU-lovgiverne foretager i Kommissionens 
lovgivningsforslag under processen 

o gennemsigtigheden med hensyn til visse aspekter af lovgivningsprocessen 
(f.eks. triloger og lobbyvirksomhed).  

29 I henhold til den interinstitutionelle aftale skal Parlamentet og Rådet foretage 
konsekvensanalyser i forbindelse med deres væsentlige ændringer af Kommissionens 
forslag, når de mener, at det er hensigtsmæssigt og nødvendigt for 
lovgivningsprocessen69. Der er imidlertid ikke fastsat en definition af, hvad der udgør 
en væsentlig ændring. I henhold til den interinstitutionelle aftale er det op til hver 
institution at afgøre, om en ændring er væsentlig. Rådet har endnu ikke udarbejdet 
nogen vurderinger af sine egne ændringer, og Parlamentet har kun offentliggjort tre 
sådanne vurderinger gennem Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (EPRS) 
siden 2016. En stor del af EPRS's arbejde med konsekvensanalyser vedrører vurdering 
af kvaliteten af Kommissionens konsekvensanalyser (142 sager siden 2016)70. Vi 
mener, at det fortsat er en udfordring at opfylde forpligtelserne i den 
interinstitutionelle aftale, som i sidste ende har til formål at undgå huller og 
overlapninger i EU-lovgivernes aktiviteter vedrørende konsekvensanalyser til støtte for 
evidensbaseret beslutningstagning.  

30 Der er allerede en betydelig grad af gennemsigtighed i EU's lovgivningsproces, 
da borgerne og andre interessenter på en række forskellige offentlige websteder kan 
følge med i, hvor langt man er nået med lovforslagene, i hvert fald til en vis grad. I den 
interinstitutionelle aftale fra 2016 blev de tre institutioner enige om at oprette en 
fælles offentlig database over alle lovgivningssagers status71. Denne database er stadig 
under udvikling. Som fastsat i aftalen blev der dog oprettet et fælles register over 
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delegerede retsakter i december 201772. Det giver borgerne adgang til forskellige trin i 
livscyklussen for delegerede retsakter73. 

31 Kommissionen mener ikke, at forhold vedrørende triloger og det offentlige 
register for "interesserepræsentanter" er omfattet af bedre regulering som del af 
rammen for indsamling af beslutningsdokumentation. Ved vores gennemgang af den 
dokumentation, der ligger til grund for Kommissionens statusopgørelse, konstaterede 
vi ikke desto mindre, at interessenterne havde betænkeligheder74 med hensyn til den 
manglende gennemsigtighed i forhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om lovgivningstekster, når de vedtages (dvs. triloger)75. I 2016 
opfordrede Den Europæiske Ombudsmand til at offentliggøre en trilogkalender, 
resuméer af mødedagsordener og på hinanden følgende versioner af det dokument i 
fire kolonner, der viser de tre institutioners oprindelige holdninger og 
kompromisteksten, som den udvikler sig under drøftelserne76. Adgang til de på 
hinanden følgende versioner af dokumentet i fire kolonner vil give offentligheden 
mulighed for bedre at forstå, hvordan der opnås enighed om en endelig tekst. 
Kommissionen bekræftede i sit svar til Ombudsmanden, at den var rede til at 
offentliggøre sådanne oplysninger77. Dette kræver dog EU-lovgivernes samtykke. 

32 I 2018 fastslog Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), at der ikke 
består nogen generel formodning for afslag på aktindsigt med hensyn til sådanne 
foreløbige kompromistekster78. Denne afgørelse indebærer, at offentligheden generelt 
har adgang til sådanne oplysninger79. Indtil videre offentliggøres dokumenterne i fire 
kolonner dog som regel ikke. Offentliggørelsen af sådanne oplysninger om 
Parlamentets og Rådets ændringer af Kommissionens lovgivningsforslag ville bidrage til 
at forbedre den offentlige ansvarlighed med hensyn til de afgørelser, der træffes. 

33 Vi noterer os ligeledes, at Parlamentet og Kommissionen i fællesskab har ført et 
offentligt register for "interesserepræsentanter" (dvs. lobbyister) siden 2011, og at 
Rådet har været observatør i den nuværende ordning siden 201480. Den 28. september 
2016 fremlagde Kommissionen sit forslag til en ny interinstitutionel aftale om et 
obligatorisk åbenhedsregister, der skal omfatte Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Forslaget havde til formål at styrke rammen for kontakter med lobbyister og at gøre 
møder med lobbyister afhængige af, at disse er registreret. Der er endnu ikke opnået 
endelig enighed om forslaget om et obligatorisk interinstitutionelt åbenhedsregister81 
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Afsluttende bemærkninger om vejen 
frem 
34 Kommissionen har gjort status over, hvor godt de forskellige værktøjer og 
processer til bedre regulering fungerer, identificeret indvundne erfaringer og peget på 
muligheder for yderligere forbedring. Baseret på resultaterne af vores tidligere 
revisioner og den gennemgåede information har vi identificeret følgende væsentlige 
udfordringer for Kommissionen, EU-lovgiverne og medlemsstaterne med hensyn til at 
opfylde målene for bedre regulering fremover: 

o Det bør sikres, at der i forbindelse med EU's politikker og lovgivningsinitiativer 
foretages høringer, evalueringer og konsekvensanalyser i tilstrækkeligt omfang. 

o Det bør sikres, at lovgivningsforslag stiller krav om indsamling af tilstrækkelig 
dokumentation til at understøtte effektiv overvågning og evaluering.  

o EU's lovgivning og overvågningen af dens gennemførelse og anvendelse i 
medlemsstaterne bør forenkles yderligere. 

o Lovgivningsprocessen bør gøres mere gennemsigtig for borgere og interessenter. 
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Input fra 
interessenter

Høring af interessenter -
væsentlige trin og krav

Høring af interessenter er et vigtigt 
instrument til indsamling af information
med henblik på evidensbaseret 
politikudformning. Interessenternes 
synspunkter, praktiske erfaringer og data 
bidrager til at sikre højere kvalitet og mere 
troværdige politikinitiativer, evalueringer 
og kvalitetskontroller. Kommissionen 
offentliggør på et tidligt stadium 
detaljerede oplysninger om det 
underliggende initiativs mål og om de 
høringsaktiviteter, der gennemføres på 
portalen "Deltag i debatten", hvor der også 
kan gives feedback.

Politisk validering samt offentlige og 
målrettede høringer
Der skal fastlægges en høringsstrategi for hvert initiativ og 
hver evaluering. 

Strategien skal angive høringsaktiviteternes sprogdækning. 
Den skal omfatte både målrettede høringer og offentlige 
høringer (i forbindelse med konsekvensanalyser, 
kvalitetskontroller, grønbøger).

Offentlige høringer om prioriterede initiativer skal 
gennemføres på alle de officielle EU-sprog. Alle andre 
offentlige høringer skal som minimum gennemføres på 
engelsk, fransk og tysk.  Yderligere oversættelser skal 
udarbejdes i forbindelse med høringer om initiativer af bred 
offentlig interesse, og når høringsstrategien berettiger det.

Tværtjenstlig gruppe
Det ansvarlige generaldirektorat (eller Generalsekretariatet i 
forbindelse med vigtige initiativer) opretter en tværtjenstlig 
gruppe og indbyder interesserede tjenester til at deltage.

Hvis der findes en tværtjenstlig gruppe, er det den, der 
drøfter og færdiggør strategien for høring af interessenter og 
høringsdokumenterne. Hvis der ikke findes en tværtjenstlig 
gruppe, færdiggøres dokumenterne og strategien af det 
ansvarlige generaldirektorat sammen med 
Generalsekretariatet.

Gennemførelse af høringsaktiviteter
Det ansvarlige generaldirektorat gennemfører 
høringsstrategien.

Offentlige høringer offentliggøres på portalen "Bidrag til 
lovgivningsprocessen" efter grønt lys fra 
Generalsekretariatet. Offentlige høringer er åbne i en 
svarperiode på 12 uger.

Målrettede høringer henvendt til specifikke, veldefinerede 
grupper af interessenter kan supplere offentlige høringer.

Køreplaner eller indledende konsekvensanalyser, 
feedback
I relevante tilfælde skal det ansvarlige generaldirektorat udarbejde en 
indledende konsekvensanalyse eller en køreplan sammen med 
Generalsekretariatet. 

Køreplanen eller den indledende konsekvensanalyse skal skitsere 
strategien for høring af interessenter.

Generalsekretariatet offentliggør den indledende konsekvensanalyse 
eller køreplanen, hvorefter borgere og interessenter kan give feedback 
i en periode på 4 uger.

Det ansvarlige generaldirektorat skal vurdere interessenternes 
feedback og i relevant omfang integrere den i sit forberedende 
arbejde, eventuelt ved at ajourføre høringsstrategien.

Rapportering, den sammenfattende rapport
Det ansvarlige generaldirektorat analyserer resultaterne af de forskellige høringsaktiviteter og 
offentliggør ideelt set et faktabaseret resumé med bl.a. oplysninger om deltagerne og beskrivelser af 
deres væsentligste synspunkter.

Det ansvarlige generaldirektorat udarbejder en sammenfattende rapport, som beskriver de samlede 
resultater af høringsaktiviteterne og den modtagne feedback vedrørende køreplanen eller den 
indledende konsekvensanalyse.

Den sammenfattende rapport (SWD-arbejdsdokument) ledsager initiativet under den tværtjenstlige 
høring og vedtagelsen og bør offentliggøres på høringssiden. Den knyttes som et bilag til 
konsekvensanalysen eller evalueringsrapporten (SWD-arbejdsdokumenter), når disse er udarbejdet.
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Input fra 
interessenter

Konsekvensanalyser
- væsentlige trin og krav 
samt kvalitetskontrol

Konsekvensanalyser undersøger, om der er 
behov for EU-tiltag, og kortlægger de 
potentielle virkninger af de mulige 
løsninger. De foretages i 
forberedelsesfasen, før Kommissionen 
færdiggør et forslag til ny retsakt. De 
tilvejebringer dokumentation med henblik 
på at kvalificere og støtte 
beslutningsprocessen. Konsekvensanalyse 
er et centralt instrument til bedre 
regulering, som støtter Kommissionen og 
EU-lovgiverne i forbindelse med 
udarbejdelse og vedtagelse af nye 
initiativer.

Politisk validering
Det ansvarlige generaldirektorat skal registrere 
initiativet i planlægningsværktøjet mindst 12 måneder 
før den forventede dato for Kommissionens 
vedtagelse.

Den politiske validering håndteres i 
planlægningsværktøjet, og anmodningen skal sendes 
til den ansvarlige kommissær, den relevante 
næstformand og førstenæstformanden.

Indledende konsekvensanalyse, feedback
Det ansvarlig generaldirektorat skal udarbejde en indledende 
konsekvensanalyse sammen med Generalsekretariatet 
(udkast uploades i planlægningsværktøjet).

Generalsekretariatet offentliggør den indledende 
konsekvensanalyse, hvorefter interessenter kan give 
feedback i en periode på 4 uger.

Det ansvarlige generaldirektorat skal vurdere 
interessenternes feedback og i relevant omfang integrere den 
i sit forberedende arbejde.

Udførelse af evalueringer og indsendelse til Udvalget for 
Forskriftskontrol
Det ansvarlige generaldirektorat (eller Generalsekretariatet i forbindelse med vigtige 
initiativer) opretter en tværtjenstlig gruppe og indbyder interesserede tjenester til at 
deltage.

Den tværtjenstlige gruppe udarbejder kollektivt de forskellige kapitler i 
konsekvensanalysen, begyndende med problemformuleringen.

Den tværtjenstlige gruppe skal gennemgå det endelige udkast til konsekvensanalyse, 
før det sendes til Udvalget for Forskriftskontrol.

Udkastet til konsekvensanalyse og andre relevante dokumenter skal indsendes til 
Udvalget for Forskriftskontrol mindst 4 uger før det planlagte møde.

Udvalget for Forskriftskontrol sender det ansvarlige generaldirektorat en 
kvalitetstjekliste nogle få dage før det planlagte møde med henblik på at forberede 
og strukturere drøftelsen.

Kontrol i Udvalget for 
Forskriftskontrol
Udvalget for Forskriftskontrol holder 
møde med Kommissionens tjenestegrene 
om de forhold, der er nævnt i 
kvalitetstjeklisten.

Udvalget for Forskriftskontrol kan afgive 
en positiv eller en negativ udtalelse 
(dette sker normalt inden for to dage 
efter mødet).

Generaldirektoratet skal indsende en 
revideret konsekvensanalyse, hvis den 
første udtalelse er negativ.

Udvalget for Forskriftskontrol afgiver 
højst to udtalelser.

Konsekvensanalyse
Konsekvensanalysen har form af et arbejdsdokument (SWD) og skal sendes til formel 
høring i Kommissionens tjenestegrene. 

Den tværtjenstlige høring skal omfatte initiativet, konsekvensanalysen og 
udtalelsen/udtalelserne fra Udvalget for Forskriftskontrol.

Konsekvensanalysen ledsager initiativet under Kommissionens vedtagelsesproces.

Kommissionens forslag og den ledsagende konsekvensanalyse offentliggøres elektronisk, 
og interessenter har mulighed for at give feedback i en periode på 8 uger. 

Vedtagelse og opfølgning 
Det ansvarlige generaldirektorat 
skal udarbejde et sammendrag af 
den modtagne feedback og sende 
det til EU-lovgiverne. 
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Input fra 
interessenter

Evalueringer
- væsentlige trin og krav 
samt kvalitetskontrol

Evalueringer og kvalitetskontroller
vurderer performance i forbindelse med 
eksisterende politikker, programmer og 
lovgivning. Kommissionen definerer 
evaluering som evidensbaseret 
bedømmelse af, i hvilken udstrækning en 
intervention har været effektiv og 
produktiv, har været relevant i 
betragtning af behovene og 
målsætningerne, har været konsekvent 
både internt og i forhold til andre EU-
politiktiltag og har givet EU-merværdi.

Politisk validering
Det ansvarlige generaldirektorat skal registrere evalueringen i 
planlægningsværktøjet mindst 12 måneder før 
offentliggørelsen af SWD-arbejdsdokumentet.

Den relevante generaldirektør validerer den i 
planlægningsværktøjet.

Det ansvarlige generaldirektorat inkluderer den i sin femårige 
rullende evalueringsplan.

Køreplan
Det ansvarlige generaldirektorat skal udarbejde en 
evalueringskøreplan, som beskriver evalueringens metode, 
kontekst, formål og omfang.

Generalsekretariatet og det ansvarlige generaldirektorat vedtager 
køreplanen, som også afspejler beslutninger om undtagelser. 
Generalsekretariatet offentliggør køreplanen.

Interessenter har 4 uger til at give feedback. Det ansvarlige 
generaldirektorat skal vurdere eventuel feedback og integrere den i 
det videre arbejde.

Udformning af evalueringen
Det ansvarlige generaldirektorat skal oprette en 
tværtjenstlig gruppe, som omfatter et medlem fra 
generaldirektoratets evalueringsafdeling. Den 
tværtjenstlige gruppe skal styre evalueringen og være 
involveret i alle væsentlige faser.

Der kan f.eks. være drøftelser om udkast til tilhørende 
rapporter eller meddelelser til Parlamentet og Rådet.

Det ansvarlige generaldirektorat og den tværtjenstlige 
gruppe drøfter og færdiggør udformningen af 
evalueringen baseret på køreplanen og eventuel 
feedback.

Udformningen kan også drøftes på et tidligt møde med 
Udvalget for Forskriftskontrol.

Metoderne til høring af interessenter samt 
dataindsamling og -analyse skal overvejes nøje i 
udformningsfasen.

Udførelse af evalueringen/kontrol i Udvalget for 
Forskriftskontrol
Det ansvarlige generaldirektorat udfører evalueringen med støtte 
fra den tværtjenstlige gruppe. De drøfter og overvåger 
fremskridtene, herunder leverancer fra kontrahenter. 

Der udarbejdes og gennemføres en høringsstrategi. En 12-ugers 
offentlig høring iværksættes.

SWD-arbejdsdokumentet og andre relevante dokumenter 
indsendes til Udvalget for Forskriftskontrol mindst 4 uger før mødet. 

Udvalget for Forskriftskontrol sender det ansvarlige 
generaldirektorat en kvalitetstjekliste nogle få dage før det 
planlagte møde med henblik på at forberede og strukturere 
drøftelsen.

Udvalget for Forskriftskontrol holder møde med Kommissionens 
tjenestegrene. 

Udvalget for Forskriftskontrol kan afgive en positiv eller en negativ 
udtalelse.

SWD-arbejdsdokument
SWD-arbejdsdokumentet er et centralt element i 
evalueringsprocessen sammen med resuméet.

Det ansvarlige generaldirektorat skal skrive SWD-
arbejdsdokumentet (og et eventuelt resumé) i samråd med den 
tværtjenstlige gruppe.

SWD-arbejdsdokumentet skal være på ca. 50-60 sider. 
Dokumentet skal være selvstændigt (så det ikke er nødvendigt 
at læse underbyggende materiale for at forstå indholdet).

Evalueringskonklusionerne skal beskrive de gjorte erfaringer og 
dermed levere input til den fremtidige politikudvikling.

Offentliggørelse og opfølgning 
Det ansvarlige generaldirektorat skal identificere passende 
opfølgningstiltag og inkludere dem i beslutningsprocessen.

Det ansvarlige generaldirektorat skal meddele 
evalueringsresultaterne i relevant omfang tilpasset forskellige 
målgrupper. Det skal præsentere evalueringsresultaterne i sin 
årlige aktivitetsrapport og inkludere passende opfølgningstiltag 
i sit fremtidige arbejde, herunder i sin årlige forvaltningsplan.

Det ansvarlige generaldirektorat skal offentliggøre køreplanen, 
SWD-arbejdsdokumentet og, hvis det er relevant: tekniske 
specifikationer, tilhørende endelige dokumenter og udtalelsen 
fra Udvalget for Forskriftskontrol.
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Input fra 
interessenter

Gennemførelse og
anvendelse af EU-retten
- væsentlige trin og krav 
samt kvalitetskontrol

Omsættelse af EU-retten i praksis er afgørende for 
at levere resultater over for borgerne og beskytte 
deres rettigheder og friheder. Medlemsstaterne skal 
opfylde deres EU-retlige forpligtelser, herunder ved 
at inkorporere relevante EU-retsakter i national ret 
("gennemførelse") og anvende dem på deres 
nationale retsområde ("anvendelse"). 
Kommissionen kontrollerer, om medlemsstaterne 
inden for fristen har givet den meddelelse om deres 
nationale gennemførelsesforanstaltninger 
("indberetning"), om de i fuldt omfang har 
inkorporeret direktivets bestemmelser i national ret 
("gennemførelse"), og om alle direktivets 
bestemmelser er afspejlet korrekt 
("overensstemmelse").

Gennemførelse af EU-retten i national ret
Medlemsstaterne kan, når de gennemfører direktiver i national ret, selv vælge, hvilken form og hvilke metoder de vil 
anvende ved gennemførelsen, men er bundet af bestemmelserne i det pågældende direktiv, for så vidt angår det 
resultat, der skal opnås, og gennemførelsesfristen.
Kommissionens lovgivningsforslag kan ledsages af en gennemførelsesplan. Den identificerer de tekniske, 
overholdelsesmæssige og tidsrelaterede udfordringer for medlemsstaterne og opregner Kommissionens støttetiltag. 
Når medlemsstaterne indberetter nationale gennemførelsesforanstaltninger til Kommissionen, skal de i relevante 
tilfælde oplyse om, hvordan de har gennemført direktiverne i national ret. 
Kommissionen foretager gennemførelseskontrol for at sikre, at de nationale gennemførelsesforanstaltninger, som 
medlemsstaterne har indberettet, dækker hver enkelt forpligtelse i hver enkelt af direktivernes artikler og stykker/afsnit 
samt eventuelle bilag.
Endvidere foretager Kommissionen overensstemmelseskontrol for at vurdere de nationale 
gennemførelsesforanstaltningers forenelighed med direktivernes bestemmelser/forpligtelser, herunder definitioner. 

Anvendelse af 
EU-retten
EU-rettens 
anvendelse er den 
procedure, hvorved 
EU-retten anvendes 
på nationalt og/eller 
subnationalt 
(regionalt) niveau.

Overvågning af EU-rettens anvendelse 
Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at Europa-Kommissionen er EU-
traktaternes vogter. Den har således til opgave at overvåge anvendelsen af primær og afledt EU-ret og sikre, 
at anvendelsen er ensartet i hele EU. Den indsamler oplysninger med henblik på at overvåge EU-landenes 
regeloverholdelse.
Resultattavlen for det indre marked har til formål at give borgere og virksomheder overblik over den 
praktiske forvaltning af det indre marked. Den giver oplysninger om medlemsstaternes performance, de 
opnåede resultater, den modtagne feedback og de dragne konklusioner og danner således grundlag for 
fremtidige tiltag.
Kommissionens årsberetning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten er en rapport på højt niveau, som 
indeholder to bilag med detaljerede oplysninger og figurer vedrørende hver medlemsstat og hvert af de 
relevante politikområder.

Håndhævelse af EU-retten
I forbindelse med en formel traktatbrudssag sender Kommissionen i henhold til artikel 258 i TEUF medlemsstaten en åbningsskrivelse 
med anmodning om en forklaring inden for en bestemt tidsfrist.
Hvis medlemsstaten ikke giver et tilfredsstillende svar, sender Kommissionen en begrundet udtalelse med krav om overholdelse inden 
for en bestemt tidsfrist.
Hvis medlemsstaten ikke efterkommer den begrundede udtalelse, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen i 
henhold til artikel 258 i TEUF. I sager om manglende meddelelse kan Kommissionen på dette trin foreslå finansielle sanktioner i 
henhold til artikel 260, stk. 3, i TEUF.
Hvis EU-Domstolen finder, at medlemsstaten har tilsidesat sine EU-retlige forpligtelser, pålægger den medlemsstaten at træffe de
nødvendige foranstaltninger til overholdelse, og Kommissionen kontrollerer, at medlemsstaten efterkommer EU-Domstolens afgørelse.
Hvis medlemsstaten ikke tager de nødvendige skridt til overholdelse, kan Kommissionen fortsætte traktatbrudssagen i henhold til 
artikel 260, stk. 2, i TEUF ved at sende en meddelelsesskrivelse til medlemsstaten og indbringe sagen for EU-Domstolen igen. I så fald 
kan Kommissionen foreslå og EU-Domstolen pålægge medlemsstaten finansielle sanktioner i form af et fast beløb og/eller tvangsbøder 
pr. dag eller en anden nærmere angivet periode.
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Bilag II - Væsentlige interessenters synspunkter vedrørende de 
forskellige værktøjer til bedre regulering 
Tabellen nedenfor viser Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og 
Regionsudvalgets konsoliderede synspunkter om, hvordan de forskellige værktøjer til 
bedre regulering fungerer i praksis, og hvordan de bidrager til at nå målene om bedre 
lovgivning i EU. Europa-Parlamentets svar kunne ikke medtages, da det blev 
præsenteret i et andet format, og Rådet fulgte ikke opfordringen om at deltage. 

 Ja, meget 
tilfreds Ja, tilfreds 

Hverken 
tilfreds eller 

utilfreds 

Nej, 
utilfreds 

Nej, meget 
utilfreds 

En mere åben politisk beslutningstagning 

Planlægning og politisk validering af 
initiativer    X  

Muligheder for feedback (til 
køreplaner og indledende 
konsekvensanalyser) 

  X   

Høring af interessenter (offentlige 
høringer)   X  

Bidrag til lovgivningsprocessen via 
portalen "Deltag i debatten!"  X   

Bedre værktøjer giver bedre politikker 

Konsekvensanalyser   X  

Evalueringer  X    

Udvalget for Forskriftskontrol  X    

Nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet   X   

Gennemførelse og anvendelse af EU-
retten i medlemsstaterne   X   

Sikring af, at lovgivningen fortsat er egnet til formålet 

Refitprogrammet    X   

Refitplatformen    X  

En fælles dagsorden for bedre regulering 

Interinstitutionel aftale om bedre 
lovgivning   X   

Overvågning af EU-rettens anvendelse   X   

Bemærkning: Den endelige værdi pr. kategori er baseret på de modtagne synspunkter (aritmetisk 
gennemsnit af fempunktsskalaen); tilfælde, hvor ingen mening blev tilkendegivet, indgår ikke i 
beregningen.  
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Bilag III - Konsulterede eksperter i forbindelse med denne 
analyse 

Navn Titel Organisation 

Christiane Arndt-Bascle  Programchef i Public 
Governance Directorate 

OECD 

Benjamin Gerloff Analytiker i Public Governance 
Directorate 

Leila Kostiainen 

Formand for rådet for 
vurdering af lovgivningen i 
Finland og formand for 
RegwatchEurope 

Rådet for vurdering af 
lovgivningen i Finland 

Wim Marneffe 

Lektor ved fakultetet for 
erhvervsøkonomi og leder af 
forskningsgruppen om økonomi 
og offentlig politik 

Hasselt Universitet, Belgien  

Dimiter Toshkov 

Lektor ved instituttet for 
offentlig administration, 
fakultetet for ledelse og globale 
anliggender 

Leiden Universitet, 
Nederlandene  
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Bilag IV - Lovgivningsforslag, vedtaget lovgivning, ophævelser 
og lovgivning, der er ophørt med at finde anvendelse 

År  
(*) Lovgivningsforslag fra Kommissionen  

Lovgivnings-
forslag trukket 

tilbage af 
Kommissionen 

Vedtagne retsakter Ophævelser og retsakter, der er ophørt 
med at finde anvendelse 

Difference 
mellem 

vedtagne 
retsakter og 

retsakter, 
som er 

ophævet 
eller ophørt 
med at finde 
anvendelse 

Almindelig 
lovgivnings-
procedure (1) 

Særlig 
lovgivnings-
procedure (2) 

I ALT 

Forordninger og 
direktiver (3) 

Almindelig 
lovgivnings-
procedure 
(4) 

Særlig 
lovgivnings-
procedure 
(5) 

I ALT 

Almindelig 
lovgivnings-
procedure 
(6) 

Særlig 
lovgivnings-
procedure (7) 

I ALT I ALT 

Parlamentets og 
Rådets 
forordninger og 
direktiver  

Rådets 
forordninger og 
direktiver 

Parlamentets og 
Rådets 
forordninger og 
direktiver  

Parlamentets 
og Rådets 
forordninger 
og direktiver  

Rådets 
forordninger 
og direktiver 

Parlamentets 
og Rådets 
forordninger 
og direktiver  

Rådets 
forordninger og 
direktiver 

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 

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 

I alt 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5 

* 1. januar-31. december 
** 1. januar-18. september 
(1) Berigtigelser og ændrede forslag indgår ikke, forslag til Rådets gennemførelsesretsakter indgår. Forslag, der ikke indeholder metadata, som angiver typen af procedure, 

indgår heller ikke. 
(2) Berigtigelser og ændrede forslag indgår ikke. Retsakter i henhold til den ikkelovgivningsmæssige procedure og den almindelige lovgivningsprocedure indgår ikke. Forslag

til Rådets gennemførelsesretsakter indgår. 
(3) Berigtigelser og ændrede forslag indgår ikke. Retsakter i henhold til den ikkelovgivningsmæssige procedure indgår ikke.
(4) Berigtigelser indgår ikke.
(5) Berigtigelser indgår ikke. Retsakter i henhold til den ikkelovgivningsmæssige procedure og den almindelige lovgivningsprocedure indgår ikke. Rådets forordninger og

direktiver (inkl. gennemførelsesforordninger) indgår. 
(6) Berigtigelser indgår ikke.
(7) Berigtigelser indgår ikke. Rådets forordninger og direktiver (inkl. gennemførelsesforordninger) indgår. Retsakter i henhold til den ikkelovgivningsmæssige procedure

indgår ikke. 

Kilde: Publikationskontoret.
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Bilag V - Vedtaget lovgivning pr. år og politikområde 

 
Bemærkning: I tallene indgår direktiver, forordninger og afgørelser vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, den 
særlige lovgivningsprocedure og den ikkelovgivningsmæssige procedure. Berigtigelser og ændrede retsakter indgår såvel som 
gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. 

Kilde: Revisionsretten, udtræk fra EUR-Lex baseret på Toshkov, D. (2019) "Legislative Productivity of the EU, 2004-2019", 
onlinepræsentation findes på: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Samlet antal vedtagne retsakter pr. år

Beskatning og regionalpolitik 

Andet (frihed, sikkerhed og retfærdighed, 
Borgernes Europa, videnskab, information, 
uddannelse og kultur)

Transport- og energipolitik

Industripolitik og det indre marked

Generelle, finansielle og institutionelle 
spørgsmål

Fiskeri

Miljø, forbrugere og sundhed

Konkurrencepolitik og virksomheder 
samt fri bevægelighed for varer, kapital, 
tjenesteydelser og arbejdskraft

Eksterne forbindelser og den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik 

Landbrug

Ikke klassificeret i EUR-Lex 
(hovedsagelig retsakter vedrørende 
import og eksport af landbrugsprodukter)
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Akronymer og forkortelser 
EPRS: Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

Refit: Programmet for målrettet og effektiv regulering 
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Glossar 
Arbejdsdokument: Et ikkebindende dokument, hvori en tjenestegren i Kommissionen 
redegør for sin holdning til et givet politisk spørgsmål. 

Bedre regulering: Et sæt principper for udformning af EU's politik og retsakter på en 
gennemsigtig og evidensbaseret måde, der inddrager borgere og interessenter, og som 
omfatter hele politikcyklussen, lige fra udformning til gennemførelse, evaluering og 
eventuel revision. 

Delegeret retsakt: En ikkelovgivningsmæssig retsakt, som Kommissionen vedtager 
efter delegeret beføjelse i en lovgivningsmæssig retsakt, og som udbygger eller ændrer 
visse ikkevæsentlige elementer i den pågældende retsakt. 

Den almindelige lovgivningsprocedure: En forordning, et direktiv eller en afgørelse 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab på forslag af Kommissionen. 

Efterfølgende revision: Et politisk værktøj, der fører til et dokument eller et sæt 
dokumenter, der beskriver en retrospektiv evaluering af ét aspekt eller alle aspekter 
ved en EU-retsforanstaltning (det være sig én eller flere retsakter), med eller uden 
evaluerende elementer. 

Evaluering: En evidensbaseret vurdering, foretaget af eller på vegne af Kommissionen, 
af, i hvilken udstrækning et EU-tiltag har været effektivt, produktivt, relevant i 
betragtning af behovene og givet EU-merværdi. 

Forudgående evaluering: Forudgående evalueringer, der understøtter forberedelsen 
af programmer og aktiviteter, skal baseres på dokumentation for de pågældende 
programmers eller aktiviteters performance og skal indkredse og analysere de 
spørgsmål, der skal behandles, merværdien ved inddragelse af Unionen, mål, 
forventede virkninger af forskellige løsninger og overvågnings- og 
evalueringsordninger. For større programmer eller aktiviteter, der forventes at have 
betydelige økonomiske, miljømæssige eller sociale virkninger, kan den forudgående 
evaluering ske i form af en konsekvensanalyse. 

Gennemførelse: Den proces, hvor EU-medlemsstaterne gennemfører EU-direktiver i 
national ret. 

Gennemførelsesretsakt: En juridisk bindende retsakt, der fastsætter foranstaltninger, 
betingelser og procedurer for at sikre, at EU-retten anvendes ensartet i 
medlemsstaterne. 
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Høring: En proces til indsamling af oplysninger, feedback, råd eller dokumentation fra 
et andet organ, eksperter eller interessenter. 

Indledende konsekvensanalyse: En første beskrivelse af et problem og mulige politiske 
muligheder for at løse det sammen med en oversigt over de forskellige planlagte faser 
for udvikling af initiativet, bl.a. konsekvensanalyser og høring af interessenter. 

Konsekvensanalyse: En detaljeret analyse af et problem, herunder de underliggende 
årsager, behovet for EU-tiltag og fordele og ulemper ved potentielle løsninger. 

Kvalitetskontrol: En omfattende evaluering af en gruppe tiltag, der er forbundet på 
den ene eller anden måde (normalt gennem et fælles sæt mål), for at identificere og 
kvantificere eventuelle synergier eller ineffektivitet tiltagene imellem og den samlede 
virkning med hensyn til omkostninger og fordele. 

Køreplan: En projektplan, der beskriver de skridt, der skal tages for at nå et bestemt 
mål. 

Overregulering: En praksis, hvor nationale regeringer, der gennemfører et EU-direktiv, 
fastsætter regler eller lovkrav, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde 
kravene i det pågældende direktiv. 

Refit: Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, som gennemgår de 
eksisterende love og foranstaltninger for at sikre, at de giver de forventede resultater 
med minimale omkostninger og reguleringsmæssige byrder. 

Reguleringsmæssig konsekvensanalyse: Defineret af OECD som en systematisk proces 
til identificering og kvantificering af de fordele og omkostninger, der kan forventes i 
forbindelse med de reguleringsmæssige eller ikkereguleringsmæssige muligheder 
vedrørende den politik, der er under overvejelse. 

Trilog: Drøftelse af et lovgivningsforslag mellem repræsentanter for Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen. 

Tværtjenstlig høring: En procedure, hvor et generaldirektorat i Kommissionen formelt 
anmoder om udtalelser om et forslag eller et udkast fra andre berørte 
generaldirektorater. 
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Holdet bag 
Denne analyse blev udført af Revisionsafdeling V - der ledes af Tony Murphy, medlem 
af Revisionsretten - hvis fokus er finansiering og forvaltning af Unionen. 

Analysearbejdet blev ledet af Pietro Russo, medlem af Revisionsretten, med støtte fra 
kabinetschef Chiara Cipriani og attaché Benjamin Jakob, ledende administrator 
Alberto Gasperoni, opgaveansvarlig Michael Spang og revisorerne Attila Horvay-Kovacs 
og Tomasz Plebanowicz. Zsolt Varga ydede dataanalysestøtte, Alexandra Elena Mazilu 
og Jesús Nieto Muñoz ydede visualiseringsstøtte, og Fiona Urquhart ydede sproglig 
støtte. 
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