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Sammanfattning 
I Kommissionens ram för ”bättre lagstiftning” är en uppsättning principer och verktyg 
som hjälper Europeiska kommissionen att utveckla sin politik och utarbeta sina 
lagstiftningsförslag. De uttalade målen med bättre lagstiftning är att säkerställa att 
beslutsfattandet är öppet och transparent, att medborgare och berörda parter kan 
bidra genom hela den politiska lagstiftningsprocessen, att EU-åtgärder baseras på 
evidens och förståelse av effekterna samt att regelbördan för företag, enskilda 
medborgare och offentliga förvaltningar blir så liten som möjligt. 

II Bättre lagstiftning handlar inte om ”mer” eller ”mindre” EU-lagstiftning, och inte 
heller om att avreglera eller nedprioritera vissa politikområden. I stället handlar det 
om att ta fram tillförlitlig evidens som underlag för att fatta välgrundade politiska 
beslut i rätt tid. Bättre lagstiftning omfattar alla EU:s politikområden och hela den 
politiska cykeln från utarbetande och antagande till genomförande och tillämpning av 
EU:s lagstiftning. De viktigaste verktygen för bättre lagstiftning är samråd med berörda 
parter, konsekvensbedömning av politiska alternativ, övervakning av lagstiftningens 
genomförande och tillämpning samt utvärdering av EU:s politik och lagstiftning. Bättre 
lagstiftning är en angelägenhet även för oss, som EU:s externa revisor, eftersom väl 
utformad politik och lagstiftning också lägger grunden för ändamålsenligt 
ansvarsutkrävande och offentlig revision. 

III Bättre lagstiftning har varit en viktig aspekt i EU:s politiska beslutsfattande i snart 
20 år. År 2002 hade kommissionen redan utfört sina första konsekvensbedömningar 
och offentliga samråd angående sina lagstiftningsförslag. Senare, år 2015, gjorde 
kommissionen bättre lagstiftning till en av sina främsta prioriteringar. Det 
återspeglades i organisatoriska förändringar inom kommissionen, arbetsprogram med 
förnyat fokus på viktiga prioriteringar (”stor i stora frågor”) och ett mandat att ta 
bättre lagstiftning på EU-nivå ännu ett steg längre. År 2016 undertecknade 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen ett avtal om bättre lagstiftning och 2017 
genomförde kommissionen en större uppdatering av sina riktlinjer och verktyg för 
bättre lagstiftning från 2015. År 2019, slutligen, offentliggjorde kommissionen 
resultaten av sin genomgång av hur bättre lagstiftning har fungerat hittills. 

IV Sedan 2010 har vi utfört flera revisioner som berört bättre lagstiftning. Den här 
översikten utgår ifrån relevanta resultat från våra tidigare revisioner, internationell 
riktmärkning av politik för bättre lagstiftning som nyligen gjorts av Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling, vår analys av dokument som publicerats av 
kommissionen och akademisk forskning samt våra samråd med företrädare för 
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Europaparlamentet och rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén liksom med experter på området. Genom den här översikten, som inte är 
en revision, vill vi bidra till den offentliga debatten om EU:s beslutsfattande och 
strategin för bättre lagstiftning under den innevarande valperioden. 

V Vi välkomnar resultaten från kommissionens genomgång och anser i allmänhet att 
kommissionen har dragit de rätta lärdomarna och ringat in de mest relevanta 
områdena där ytterligare förbättringar skulle kunna göras i riktning mot ett 
evidensbaserat beslutsfattande. Vi uppmärksammar också ett antal viktiga utmaningar 
som bör beaktas i samband med att man ser över strategin för bättre lagstiftning i EU 
de kommande åren. 

VI För att satsningarna på bättre lagstiftning ska lyckas krävs att kommissionen 
tillämpar verktygen för bättre lagstiftning effektivt, ändamålsenligt och konsekvent 
inom alla politikområden. Såsom bekräftas av kommissionens genomgång, och vår 
översikt, finns det utrymme för att förbättra hur vissa av dessa verktyg används. 
Framför allt skulle mer kunna göras för att nå ut till medborgare och andra berörda 
parter genom processen för samråd, för att stärka evidensbasen för beslutsfattande 
och för att främja, övervaka och verkställa genomförandet och tillämpningen av EU:s 
lagstiftning. 

VII För att målen med bättre lagstiftning ska uppnås krävs också ett ändamålsenligt 
samarbete mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Därför är det 
avgörande att medlagstiftarna agerar i enlighet med de åtaganden som gjorts i det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning för att främja ett öppet, 
evidensbaserat beslutsfattande. I vår översikt understryker vi vikten av att undvika 
onödig komplexitet när lagstiftningsförslag antas och genomförs, att införa tillräckliga 
krav i lagstiftningen på insamling av uppgifter om tillämpningen av politiken, att 
uppmuntra medborgares delaktighet i den politiska cykeln och att göra utarbetandet, 
antagandet, genomförandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen mer transparent. 
Vidare spelar nationella parlament och medlemsstaternas myndigheter en viktig roll 
när det gäller att införliva EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen och 
övervaka genomförandet och tillämpningen av reglerna i praktiken. 

VIII Till sist tar vi upp några punkter som rör vägen framåt. Baserat på våra tidigare 
granskningsresultat och den information som vi gått igenom har vi identifierat följande 
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viktiga utmaningar för kommissionen och EU:s medlagstiftare och medlemsstaterna 
när det gäller att uppnå målen med bättre lagstiftning i framtiden: 

o Se till att EU:s politik och lagstiftningsinitiativ underbyggs tillräckligt genom 
samråd av god kvalitet, utvärdering och konsekvensbedömning. 

o Se till att lagstiftningsförslag innehåller tillräckliga krav på att evidens samlas in 
för att stödja ändamålsenlig övervakning och utvärdering. 

o Förenkla EU-lagstiftningen ytterligare och övervaka dess genomförande och 
tillämpning i medlemsstaterna. 

o Göra lagstiftningsprocessen mer transparent för medborgare och andra berörda 
parter.  
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Inledning 
01 EU:s politik och lagstiftning påverkar enskilda medborgares liv och företags 
verksamheter. EU har ett omfattande regelverk som hela tiden utvecklas för att 
återspegla politiska förändringar i takt med att EU-lagstiftning antas, ändras, upphävs 
eller upphör att gälla. Kommissionen har en nyckelroll i utarbetandet av EU:s 
lagstiftning, övervakningen av dess tillämpning och utvärderingen av dess resultat. 
Kommissionens strategi för politik och lagstiftning kallas ”bättre lagstiftning”.  

02 De uttalade målen med bättre lagstiftning är att säkerställa att beslutsfattandet 
är öppet och transparent, att medborgare och berörda parter kan bidra genom hela 
den politiska lagstiftningsprocessen, att EU-åtgärder baseras på evidens och förståelse 
av effekterna samt att regelbördan för företag, enskilda medborgare och offentliga 
förvaltningar blir så liten som möjligt. EU:s åtgärder bör leda till ett regelverk som är 
enkelt, tydligt, stabilt och förutsägbart för medborgare och andra berörda parter och 
som också kan svara på nya utmaningar och förändrade politiska prioriteringar. Det är 
därför avgörande att kommissionen tillämpar principerna för bättre lagstiftning 
ändamålsenligt, eftersom det påverkar EU-politikens prestation och EU:s 
ansvarsskyldighet gentemot medborgare och andra berörda parter.  

03 Bättre lagstiftning omfattar alla politikområden och hela den politiska cykeln (se 
figur 1). De viktigaste verktygen för bättre lagstiftning är samråd med berörda parter, 
konsekvensbedömning av politiska alternativ, övervakning av lagstiftningens 
genomförande och tillämpning samt utvärdering av EU:s politik och lagstiftning. 
Kvaliteten på konsekvensbedömningar och utvalda utvärderingar granskas av 
kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll som är sammansatt av fyra högre 
kommissionstjänstemän och tre externt tillsatta. Bilaga I – Översikt över faserna i den 
politiska cykeln och principer, mål, verktyg och förfaranden för bättre lagstiftning – ger 
en mer detaljerad översikt över hur kommissionen tillämpar strategin för bättre 
lagstiftning i varje fas av den politiska cykeln. 
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Figur 1 – Bättre lagstiftning i den politiska cykeln 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning. 

04 Bättre lagstiftning har varit en viktig aspekt i EU:s politiska beslutsfattande i snart 
20 år. År 2002 hade kommissionen redan utfört sina första konsekvensbedömningar 
och offentliga samråd angående sina lagstiftningsförslag1. Senare, i maj 2015, 
fastställde kommissionen en EU-agenda med titeln ”Bättre lagstiftning för bättre 
resultat”2. Det ledde också till organisatoriska förändringar inom kommissionen, 
arbetsprogram med förnyat fokus på viktiga prioriteringar (”stor i stora frågor”) och ett 
mandat att ta bättre lagstiftning på EU-nivå ännu ett steg längre. Framför allt 
undertecknade kommissionen den 13 april 2016 ett interinstitutionellt avtal om bättre 
lagstiftning med Europaparlamentet och rådet3, som ett komplement till tidigare avtal 
och förklaringar om bättre lagstiftning4. Genom det interinstitutionella avtalet förband 
sig medlagstiftarna att samarbeta om ett antal åtgärder för att främja ett öppet, 
evidensbaserat beslutsfattande. I december 2016 offentliggjorde kommissionen sitt 
meddelande EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning5 där man såg 
behovet av att samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra genomförandet och 
tillämpningen av EU:s lagstiftning – en förutsättning för att uppnå politiska resultat. År 
2018 inledde kommissionen sitt arbete med en ”genomgång” av utvecklingen av bättre 
lagstiftning vars resultat offentliggjordes i april 20196. Vi har i huvudsak använt 
resultaten från den genomgången som utgångspunkt för den här översikten. 

05 Som EU:s oberoende externa revisor främjar vi öppenhet och ansvarsutkrävande. 
Bättre lagstiftning är en angelägenhet även för oss, som EU:s externa revisor, eftersom 
väl utformad politik och lagstiftning också lägger grunden för ändamålsenligt 
ansvarsutkrävande och offentlig revision. Sedan 2010 har vi offentliggjort flera 
rapporter om viktiga delar av kommissionens strategi för bättre lagstiftning, framför 
allt konsekvensbedömningar, utvärderingar (efterhandsöversyner), övervakning av EU-
lagstiftningens tillämpning och offentliga samråd7. Vi har även belyst problem med 

Synpunkter 
från berörda 

parter
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användningen av dessa verktyg i ett antal av våra rapporter om specifika EU-
politikområden och utgiftsprogram8. Genom den här översikten vill vi bidra till den 
offentliga debatten om EU:s lagstiftning och strategin för bättre lagstiftning under den 
innevarande valperioden. Vår översikt kan ses som ett svar på kommissionens 
meddelande Bättre lagstiftning: genomgång och vägen framåt och identifierar viktiga 
utmaningar som vi kan komma att följa upp med framtida revisioner på området. Det 
här är dock ingen granskningsrapport utan en översikt som främst baseras på 
offentliggjord information eller material som samlats in specifikt för detta syfte. 
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Översiktens inriktning och omfattning 
samt arbetsmetod 
06 Vår översikt bygger på våra egna offentliggjorda rapporter, resultaten av 
kommissionens genomgång, rapporter från kommissionens nämnd för 
lagstiftningskontroll och tjänst för internrevision samt akademiska publikationer. Vi 
använder oss också av allmänt tillgänglig information som vi bedömer som tillförlitlig, 
såsom den internationella riktmärkning av politik för bättre lagstiftning som utfördes 
av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 20189. Dessutom 
har vi konsulterat viktiga berörda parter för att inhämta deras synpunkter på hur 
kommissionens strategi för bättre lagstiftning har fungerat (se bilaga II – Viktiga 
berörda parters synpunkter på de olika verktygen för bättre lagstiftning). Slutligen bad 
vi en panel av experter på området att ge feedback på de preliminära resultaten av vår 
översikt (se bilaga III – Experter som konsulterats för denna översikt).  

07 Presentationen av informationen i denna översikt följer samma struktur som 
meddelandet med resultaten från kommissionens genomgång: 

o Allmänna lärdomar som kommissionen dragit om genomförandet av åtgärder för 
bättre lagstiftning. 

o Allmänhetens delaktighet i det politiska beslutsfattandet.  

o Evidens för beslutsfattande. 

o Den befintliga EU-lagstiftningen.  

o Interinstitutionellt lagstiftningssamarbete.  

I varje avsnitt förklarar vi först, i en ruta, de viktigaste punkterna och områdena att 
förbättra, och sedan utvecklar vi dessa i efterföljande stycken. I slutet av översikten 
lämnar vi ett antal avslutande synpunkter angående vägen framåt. Vi har beaktat 
tillgänglig information fram till februari 2020 för denna översikt. 
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Kommissionens strategi för bättre 
lagstiftning 

Allmänna lärdomar som kommissionen dragit 

Ruta 1 

I kommissionens genomgång, som baserades på offentliga och riktade samråd 
(t.ex. med kommissionens personal eller interinstitutionella samarbetspartner), 
OECD:s jämförelser mellan utvecklade länders regleringspolitik och en genomgång 
av akademisk litteratur, identifierades ett antal allmänna lärdomar. Bland annat 
konstaterades att det fortfarande fanns starka motiv för att fortsätta med bättre 
lagstiftning, att verktygen för bättre lagstiftning skulle kunna tillämpas effektivare 
utan att motverka sitt syfte samt att bättre lagstiftning måste vara en ”gemensam 
satsning” med övriga institutioner och medlemsstaterna för att nå målen.  

I allmänhet har kommissionen i sin genomgång pekat på de lärdomar som bör 
dras och ringat in de mest relevanta områdena där ytterligare förbättringar mot 
ett evidensbaserat beslutsfattande kan göras. Framför allt visar genomgången att 
det finns utrymme för att ytterligare förbättra effektiviteten och 
ändamålsenligheten i de viktigaste åtgärderna för bättre lagstiftning  
(dvs. samråd, konsekvensbedömningar och utvärderingar).  

Vi är också överens om att övriga EU-institutioner och medlemsstaterna behöver 
ha en viktig roll i utformningen och genomförandet av EU:s politik. Utan deras 
ändamålsenliga bidrag kan inte målen med bättre lagstiftning uppnås. 

08 Bättre lagstiftning handlar inte om ”mer” eller ”mindre” EU-lagstiftning, och inte 
heller om att avreglera eller nedprioritera vissa politikområden. I stället handlar det 
om att ta fram tillförlitlig evidens som underlag för att fatta välgrundade politiska 
beslut i rätt tid. Med tanke på subsidiaritetsprincipen behöver EU:s politik och program 
även påvisa ett europeiskt mervärde10. Dessutom leder ett ändamålsenligt 
genomförande av bättre lagstiftning också till mer öppenhet och bättre 
ansvarsutkrävande, och båda dessa saker behövs för att främja medborgarnas 
förtroende för EU:s lagstiftning. Mot den bakgrunden anser vi att motiveringen för 
bättre lagstiftning fortfarande är stark. 

09 Kommissionen anser i sin genomgång att det finns ytterligare utrymme för att 
förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i åtgärderna för bättre lagstiftning11. 
Framför allt bör kommissionen minska antalet undantag från de allmänna 
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bestämmelserna om krav på offentliga samråd, konsekvensbedömningar och 
utvärdering. I nuläget saknas konsekvensbedömningar för en fjärdedel av alla 
lagstiftningsförslag (för närmare uppgifter se punkterna 17 och 18), och mindre än en 
tredjedel av konsekvensbedömningarna byggde på lämpligt utarbetade och korrekt 
använda utvärderingar (se punkt 20). 

10 Övriga EU-institutioner och medlemsstaterna spelar en viktig roll i utformningen 
och genomförandet av EU:s politik och program. Därför är deras beslutsamhet att 
lyckas med genomförandet av bättre lagstiftning så viktig. Framför allt behövs ett 
ändamålsenligt samarbete mellan kommissionen och EU:s medlagstiftare (dvs. 
Europaparlamentet och rådet) för att målen med bättre lagstiftning ska uppnås. De 
måste undvika onödig komplexitet i lagstiftningen, införa rättsliga krav på insamling av 
den information som krävs för faktabaserade utvärderingar och 
konsekvensbedömningar, utföra konsekvensbedömningar innan betydande ändringar 
görs av kommissionens lagstiftningsförslag och uppmuntra ökad delaktighet från 
allmänheten i EU:s lagstiftningsprocess. Vidare spelar nationella parlament och 
medlemsstaternas myndigheter en viktig roll när det gäller att införliva EU-
lagstiftningen i den nationella lagstiftningen och övervaka genomförandet och 
tillämpningen av reglerna i praktiken.  

11 De revisioner vi gör i egenskap av EU:s oberoende externa revisor bidrar också 
till målen med bättre lagstiftning, genom att vi tillhandahåller iakttagelser, slutsatser 
och rekommendationer avseende om och hur EU:s politik och program skulle kunna 
genomföras mer ändamålsenligt, effektivt och sparsamt. I det här sammanhanget 
noterar vi att kommissionen har hänvisat till vårt arbete när det gäller vilka lärdomar 
som bör dras av genomgången, exempelvis särskild rapport 16/2018 om 
efterhandsöversyner.  
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Allmänhetens delaktighet i det politiska beslutsfattandet 

Ruta 2 

Medborgare och andra berörda parter kan delta i EU:s politiska beslutsfattande 
genom samrådsprocesser som kommissionen inleder. De kan också uppmana 
kommissionen att föreslå ny lagstiftning genom det europeiska 
medborgarinitiativet. 

I vår särskilda rapport 14/2019 om offentliga samråd drog vi slutsatsen att 
kommissionens ram för offentliga samråd håller en hög standard och att de 
offentliga samråden i vårt granskningsurval överlag hade utarbetats och 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. 

När det gäller berörda parters delaktighet kom kommissionen på första plats i 
OECD:s jämförelse av indikatorer för regleringspolitik och god samhällsstyrning 
201812. 

Men vi anser att utmaningar kvarstår när det gäller att ytterligare förbättra 

o insatserna för att nå ut med de offentliga samråden genom bättre inriktning 
mot olika medborgargrupper, kommunikationsåtgärderna för att främja ökat 
deltagande och språkkriterierna för att se till att viktiga dokument översätts 
till så många språk som är möjligt och lämpligt,  

o rapporteringen om uppföljningen av resultaten från offentliga samråd, 

o medborgarnas engagemang för initiativ till lagstiftningsförslag genom det 
europeiska medborgarinitiativet.  

12 I vår särskilda rapport 14/2019 om offentliga samråd belyste vi vissa problem som 
rörde insatserna för att nå ut och främja ökad delaktighet. Vi såg brister i 
samrådsstrategierna som ska förklara samrådets omfattning och mål, vilka berörda 
parter man riktar sig till, planerade samrådsinsatser samt tidsplanering och 
språkanvändning. Framför allt konstaterade vi att kommissionen bara hade satt upp 
allmänna mål för sina samråd och inte alltid identifierat de berörda parterna13.  

13 Dessutom hade färdplanen för att informera berörda parter om samrådets syfte 
och avsedda användning i en tredjedel av de analyserade fallen offentliggjorts mindre 
än fyra veckor före samrådets start14. Vi drog slutsatsen att det behöver gå ut mer 
information om samråden så att de blir mer synliga och så att fler kan delta15. 
Kommissionen har konstaterat att medvetenheten bland berörda parter om 
möjligheterna att delta i EU:s politiska beslutsprocess och samråd är begränsad16. 
Kommissionen godtog också vår rekommendation om att i större utsträckning ta hjälp 
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av kommissionens representationskontor i medlemsstaterna för att engagera viktiga 
berörda parter på nationell, regional och lokal nivå. Samtidigt underströk den, med 
tanke på resurskonsekvenserna, att insatserna för att nå ut måste anpassas till hur 
viktigt initiativet är17.  

14 Vidare rekommenderade vi att viktiga samrådsdokument skulle översättas till 
alla officiella språk för prioriterade initiativ och initiativ av brett allmänt intresse. 
Kommissionen godtog denna rekommendation delvis, eftersom den ansåg att det 
skulle medföra en betydande belastning på kommissionens resurser och försena den 
politiska beslutsprocessen18. Som kommissionen noterar fanns frågeformulären till alla 
samråd 2018 tillgängliga på minst två språk och 71 % fanns översatta till alla officiella 
språk (utom iriska)19. Vi ansåg dock att det fanns skäl att klargöra vilka kriterier som 
används för att avgöra om samrådsdokument behöver översättas till alla officiella 
språk för att se till att initiativ av brett politiskt intresse blir tillgängliga för alla 
medborgare20. 

15 Dessutom såg vi brister i kommissionens rapportering om uppföljningen av de 
offentliga samråden. Framför allt fann vi fyra fall där kommissionen inte tydligt 
förklarade kopplingen mellan deltagarnas bidrag och de alternativ som angavs i 
lagstiftningsförslaget21. I kommissionens genomgång noterades också problem i detta 
avseende. Generellt sett var närmare 40 % av deltagarna i det offentliga samrådet 
missnöjda med rapporteringen av resultaten av samråden22. 

16 Genom det europeiska medborgarinitiativet23har medborgare möjlighet att 
direkt uppmana kommissionen att ta initiativ till en lagstiftningsåtgärd. Förordningen 
om det europeiska medborgarinitiativet kräver inte att kommissionen lägger fram ett 
lagstiftningsförslag. Kommissionen har handlingsfrihet att följa upp ett initiativ eller 
inte. Från det att initiativet infördes 2012 och fram till mitten av 2019 har fyra av de 
64 europeiska medborgarinitiativ som registrerats nått upp till det nödvändiga stödet 
på minst en miljon EU-medborgares underskrifter (se figur 2)24. I två av dessa fyra fall 
lade kommissionen senare fram ett lagstiftningsförslag25. I ett annat fall föreslog 
kommissionen en rad andra uppföljningsåtgärder än lagstiftning. I det fjärde fallet 
beslutade kommissionen att inte lägga fram något lagstiftningsförslag eftersom den 
ansåg att den befintliga rättsliga ramen var lämplig. Baserat på kommissionens förslag 
antog Europaparlamentet och rådet 2019 en reviderad förordning om det europeiska 
medborgarinitiativet för att uppmuntra deltagande och göra det lättare att organisera 
initiativ. De nya bestämmelserna ger bättre tekniskt stöd till grupper av organisatörer, 
och medlemsstaterna har möjlighet att sänka minimiåldern för deltagande till 16 år. 
Dessa regler trädde i kraft i början av 202026. 



15 

 

Figur 2 – Europeiska medborgarinitiativet 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen (webbplatsen för europeiska 

medborgarinitiativet). 
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Evidens för beslutsfattande 

Ruta 3 

Kommissionen använder ”konsekvensbedömningar” i betydelsen 
förhandsbedömningar av politiska initiativ och ”utvärderingar” i betydelsen 
efterhandsbedömningar av effekterna av politikens genomförande27. 
Kommissionen utför också ”förhandsutvärderingar” av förslag till större 
utgiftsprogram som inte kräver en konsekvensbedömning. 
Konsekvensbedömningar och utvärderingar hanteras av det generaldirektorat 
inom kommissionen som ansvarar för politiken, lagstiftningen eller 
utgiftsprogrammet i fråga. Kommissionen har inrättat nämnden för 
lagstiftningskontroll, som kvalitetskontrollerar konsekvensbedömningar och 
utvärderingar. 

Kommissionen kom på tredje plats28 i fråga om konsekvensbedömning29 och på 
fjärde30 för efterhandsutvärdering av primärlagstiftning i OECD:s jämförelse av 
indikatorer för regleringspolitik och god samhällsstyrning 2018. 

I vår särskilda rapport 16/2018 om efterhandsöversyner31 drog vi slutsatsen att 
kommissionen hade utformat ett system för utvärdering som i sin helhet 
förvaltades och kvalitetskontrollerades väl32.  

I årsrapporten för 201333 följde vi upp vår särskilda rapport 03/2010 om 
konsekvensbedömningar34 där vi dragit slutsatsen att konsekvensbedömning 
hade blivit en väsentlig del av kommissionens politikutveckling och hade använts 
av kommissionen till att förbättra initiativens utformning. Men vi anser att 
utmaningar kvarstår när det gäller att ytterligare förbättra 

o konsekvensbedömningar av större initiativ, däribland program och 
verksamheter som medför betydande utgifter,  

o aspekter av konsekvensbedömningars kvalitet,  

o utvärderingars kvalitet och tillgänglighet i tid,  

o nämnden för lagstiftningskontrolls uppdrag. 

17 Som en allmän regel ska kommissionen utföra en konsekvensbedömning för alla 
förslag i kommissionens arbetsprogram. I sin genomgång rapporterade kommissionen 
att det för 19,5 % av förslagen i arbetsprogrammen från 2015 till 2018 inte behövdes 
någon konsekvensbedömning enligt kraven avseende bättre lagstiftning, och att 
undantag beviljades (t.ex. i särskilt brådskande fall) för ytterligare 8,5 %. I 7 % av fallen 
lämnades inget officiellt skäl till varför det saknades en konsekvensbedömning35. Men 
en detaljerad analys, som det hänvisas till i genomgången, visar att det i två tredjedelar 
av de analyserade fallen fanns tvivel om huruvida förklaringarna var tillräckliga eller 
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lämpliga36. Europaparlamentet beklagade att det ofta saknades 
konsekvensbedömningar för kommissionens förslag, inbegripet sådana som fanns med 
i arbetsprogrammet37. Berörda parter föreslog att fler förslag skulle kunna omfattas av 
konsekvensbedömningar om man införde enklare förfaranden för brådskande fall eller 
för förslag med färre betydande effekter38. 

18 Enligt budgetförordningen ska förslag till program och verksamheter som ger 
upphov till stora utgifter göras till föremål för utvärderingar i förväg39. Om program 
och verksamheter väntas få betydande ekonomisk, miljömässig eller social inverkan får 
utvärderingen anta formen av en konsekvensbedömning, och i detta fall måste 
kommissionen också analysera en rad genomförandealternativ. Vi anser att 
konsekvensbedömningar eller förhandsutvärderingar bör göras för alla större 
utgiftsprogram40. 

19 Sedan 2002 har en stor utmaning med konsekvensbedömningarnas kvalitet varit 
att kvantifiera kostnaden och nyttan för olika alternativ41. I många av våra 
efterföljande rapporter har vi identifierat brister när det gäller tillgång till uppgifter och 
kvantifiering och värdering av effekter42. Nämnden för lagstiftningskontroll 
observerade att kommissionen har förbättrat kvantifieringen, men bara i en fjärdedel 
av konsekvensbedömningarna har kostnader och nytta kvantifierats fullt ut43. 
Nämnden noterade också att två av de tio kvalitetsfaktorer som analyserades låg kvar 
under godtagbar nivå även efter det att kommissionens avdelningar hade reviderat 
sina konsekvensbedömningar baserat på nämndens kvalitetskontroll innan de lades 
fram för samråd med andra avdelningar (se figur 3). År 2016 införde nämnden för 
lagstiftningskontroll betyget ”positivt med vissa reservationer” för 
konsekvensbedömningar som den ansåg inte behövde läggas fram för nämnden igen. 
Men sannolikheten att konsekvensbedömningar som gavs det nya betyget skulle 
förbättras var lägre än för sådana som fick ett negativt utlåtande och måste läggas 
fram för nämnden på nytt44. 
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Figur 3 – Konsekvensbedömningars genomsnittliga kvalitet 2018 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av nämnden för lagstiftningskontrolls årsrapport 

för 2018, avsnitt 1.2. 

20 Kommissionens efterhandsutvärderingar ger inte bara möjlighet att bedöma hur 
EU:s politik presterar, de ger även värdefullt underlag för vidareutveckling av politiken. 
Sedan 2013 har kommissionen föresatt sig att utvärdera genomförandet av befintlig 
lagstiftning innan den upprättar konsekvensbedömningar för nya lagstiftningsförslag 
(principen ”utvärdera först”)45. Nämnden för lagstiftningskontrolls analys tyder dock 
på att mindre än en tredjedel av konsekvensbedömningarna byggde på lämpligt 
utförda och korrekt använda utvärderingar46. Det viktigaste problemet som påverkade 
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kvaliteten på utvärderingarna var att det saknades relevanta uppgifter för att kunna 
kvantifiera effekter47. I våra rapporter har vi vid upprepade tillfällen identifierat brister 
som rör tillgången på uppgifter för att bedöma prestation48. Såsom nämnden noterar 
kunde utvärderingsrapporterna ofta inte svara på utvärderingsfrågorna eftersom 
relevanta uppgifter saknades49. Det begränsade också kommissionens 
generaldirektorats utrymme för att förbättra utvärderingsrapporterna som svar på 
nämndens påpekanden (se figur 4). 

Figur 4 – Kommissionens generaldirektorat tyckte ofta att det var svårt 
att förbättra utvärderingsrapporterna för att ta hänsyn till nämnden för 
lagstiftningskontrolls synpunkter 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av nämnden för lagstiftningskontrolls årsrapport för 

2018, avsnitt 3.5. 

21 Nämnden för lagstiftningskontroll spelar en viktig roll för att säkra kvaliteten på 
evidensbasen för det politiska beslutsfattandet. Nämnden är sammansatt av fyra högre 
kommissionstjänstemän och tre externt tillsatta. Dess uppdrag, jämfört med 
företrädaren konsekvensbedömningsnämnden, har utökats till att omfatta granskning 
av utvalda utvärderingar. Enligt kommissionens genomgång var de tillfrågades 
uppfattningar dock jämnt fördelade vad gäller nämnden för lagstiftningskontrolls 
oberoende50. De som hade betänkligheter pekade bland annat på att majoriteten av 
nämndens medlemmar är kommissionsanställda. Det fanns förslag från några av de 
tillfrågade om att ytterligare utöka nämnden för lagstiftningskontrolls uppdrag till att 
omfatta följande tre verksamheter: validering av kommissionens förklaringar till varför 
konsekvensbedömningar inte lagts fram för större initiativ51, studier av konsekvensen 
mellan de alternativ som beaktats i konsekvensbedömningen och dem i 
lagstiftningsförslaget52 samt kvalitetskontroll av en större andel av de utvärderingar 
som utförts (se figur 5)53. 
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Figur 5 – Utvärderingar som granskats av nämnden för 
lagstiftningskontroll 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen (om utvärderingar som utarbetats54 

och utvärderingar som granskats av nämnden för lagstiftningskontroll55).  

Den befintliga EU-lagstiftningen  

Ruta 4 

Den befintliga EU-lagstiftningen förändras kontinuerligt när förslag till 
förordningar, direktiv och beslut antas och befintlig lagstiftning ändras, upphävs 
eller upphör att gälla.  

I sina arbetsprogram för 2015–2019 planerade kommissionen färre 
lagstiftningsinitiativ än tidigare år och ökade genomförandegraden. Den använde 
också Refit-programmet och Refit-plattformen för att kanalisera arbetet med att 
hålla den befintliga EU-lagstiftningen ändamålsenlig.  

Vår analys visar att Junckerkommissionen lade fram färre större 
lagstiftningsinitiativ än föregångarna men att genomförandegraden ökade. I stort 
sett förblev omfattningen av den befintliga EU-lagstiftningen oförändrad 1999–
2019. Slutligen är det fortfarande en utmaning för kommissionen att övervaka 
genomförandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning i medlemsstaterna.  

Vi anser att utmaningar kvarstår när det gäller att 

o ytterligare klargöra Refit-initiativets roll som en integrerad del av 
kommissionens strategi för bättre lagstiftning, 
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och prestation, 

o ge medlemsstaterna vägledning om hur de kan förenkla och undvika onödigt 
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lagstiftning. 
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22 Junckerkommissionen minskade antalet större lagstiftningsinitiativ (s.k. 
prioriterade initiativ) avsevärt. I sina arbetsprogram för 2015–2019 planerade 
kommissionen 108 prioriterade initiativ, en minskning med 62 % jämfört med de 290 
prioriterade initiativen i arbetsprogrammen för 2010–2014. Samtidigt skedde mellan 
2011 och 2017 en progressiv ökning av genomförandegraden för nya initiativ (dvs. den 
andel av kommissionens förslag som antogs av Europaparlamentet och rådet) (se 
figur 6). I stort sett förblev omfattningen av den befintliga EU-lagstiftningen 
oförändrad under perioden 1999–2019, eftersom det totala antalet förordningar och 
direktiv som antogs av Europaparlamentet och rådet i stora drag motsvarade det antal 
som upphävdes eller upphörde att gälla (se bilaga IV – Lagstiftningsförslag, antagen 
lagstiftning, upphävanden och lagstiftning som upphört att gälla och bilaga V – 
Antagen lagstiftning per år och politikområde). Samtidigt skedde en liten ökning med 
4,4 % av det genomsnittliga antalet sidor EU-lagstiftning som antogs under 
Europaparlamentets åttonde valperiod (2014–2019) jämfört med den sjunde 
valperioden (2009–2014)56. 

Figur 6 – Färre prioriterade initiativ planerades och en större andel 
genomfördes 

 
Anmärkning: I beräkningen av genomförandegraden ingår prioriterade initiativ som genomförts helt 

eller delvis (se kommissionens årliga verksamhetsrapport för 2018 – delen om 
generalsekretariatet (på engelska), s. 7). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens arbetsprogram för åren 2010–2019 och 
kommissionens årliga verksamhetsrapporter för åren 2013–2018. 

23 Ett centralt mål för Junckerkommissionen var att förenkla EU-lagstiftningen och 
minska bördorna för företag och medborgare57. Kommissionen införde ett Refit-
program 2012 och en Refit-plattform 2015 som ett led i arbetet med att se till att EU:s 
lagstiftningsinstrument är ändamålsenliga. Genom Refit-plattformen samlade 
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kommissionen in och bedömde förslag på hur man skulle kunna minska de bördor som 
EU-lagstiftningen och dess tillämpning ger upphov till i medlemsstaterna58. I vår 
särskilda rapport 16/2018 om efterhandsöversyner konstaterade vi att den logiska 
grunden för Refit-programmet var oklar, liksom de kriterier som använts för att 
beteckna enskilda initiativ som Refit-initiativ. Vi rekommenderade också 
kommissionen att undvika att Refit uppfattas som fristående från processen för bättre 
lagstiftning. I detta sammanhang bekräftade kommissionen i sin egen genomgång att 
Refit-programmet inte var tillräckligt synligt59.  

24 Vi står helt och hållet bakom kommissionens mål att förenkla lagstiftning och 
minska bördor. Samtidigt måste det noga säkerställas att det görs på lämpligt sätt. I 
vårt yttrande nr 6/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser noterade 
vi fall där förenklingen kan ha skett på bekostnad av tydligheten för stödmottagare och 
offentliga förvaltningar och försvagat de befintliga resultatgivande mekanismerna. Vi 
har också understrukit det faktum att förenkling bör användas för att avskaffa onödiga 
regler eller förfaranden och inte för att bara konsolidera befintliga regelverk. I vårt 
yttrande nr 7/2018 över den gemensamma jordbrukspolitiken noterade vi till exempel 
att det var oklart om minskningen av antalet förordningar skulle leda till förenkling 
generellt sett, eftersom komplexiteten i andra avseenden skulle öka60. 

25 Komplexitet i lagstiftningen och bördor för företag och medborgare kan också 
uppstå när medlemsstaterna genomför EU:s direktiv. Medlemsstaternas politiska, 
rättsliga och konstitutionella arrangemang varierar stort, och detta inverkar på hur de 
tillämpar EU-lagstiftningen i praktiken. Det finns även en betydande variation mellan 
medlemsstaterna när det gäller antalet nationella genomförandeåtgärder och deras 
omfattning för ett visst EU-direktiv. I vår översikt om genomförandet av EU-rätten i 
praktiken noterade vi en korrelation mellan antalet nationella genomförandeåtgärder 
och antalet överträdelseärenden som inletts av kommissionen61. Medlemsstaterna är 
medvetna om att nationella genomförandeåtgärder kan innehålla tilläggskrav som går 
utöver kraven i ett visst direktiv (så kallad ”nationell överreglering”). De är dock ovilliga 
att identifiera sådana fall i EU:s databas62. I detta sammanhang noterar vi att det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2016 uppmanar 
medlemsstaterna att identifiera sådana tillägg som gjorts antingen i införlivandeakter 
eller genom tillhörande dokument. Hittills har endast två medlemsstater lagt in sådana 
meddelanden i databasen.  

26 EU:s institutioner och medlemsstaterna har enats om att när nationella 
myndigheter anmäler nationella införlivandeåtgärder till kommissionen måste de, där 
så är motiverat, tillhandahålla förklarande dokument som anger hur de har införlivat 
direktiven i den egna lagstiftningen63. Vi har framhållit att medlemsstaterna skulle 
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kunna tillhandahålla fler och bättre förklarande dokument64, och kommissionen har 
gått med på att tillsammans med medlemsstaterna ytterligare undersöka nyttan med 
att ge vägledning om att utarbeta och lämna in förklarande dokument65. I flera av våra 
rapporter har vi belyst hur bristande konsekvens i införlivande och tillämpning av EU-
lagstiftningen i medlemsstaterna har påverkat prestationen för EU:s politik och 
program66.  

27 Det fortsatt stora antalet överträdelseförfaranden visar att det fortfarande är en 
stor utmaning att se till att EU:s lagstiftning genomförs och tillämpas i rätt tid och på 
ett korrekt sätt i medlemsstaterna (se figur 7). Detta har även påpekats av 
Europaparlamentet67.  

Figur 7 – Antal nya och pågående överträdelseärenden 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens årsrapporter om kontroll av unionsrättens 

tillämpning och utdrag ur kommissionens överträdelsedatabas (för nya överträdelseärenden 
2010–2012). 

28 I vår översikt från 2018 om genomförandet av EU-rätten i praktiken analyserade 
vi vad denna utmaning bestod i och uppmanade kommissionen att överväga att 
ytterligare förstärka sina insatser för att övervaka och genomdriva tillämpningen av 
EU-lagstiftningen, bland annat genom att 

o använda EU-budgeten för att se till att medlemsstaterna tillämpar EU-
lagstiftningen68, 

o utveckla fastställda prioriteringar och riktmärken för efterlevnadsåtgärder när det 
gäller handläggning av överträdelseärenden i en övergripande ram för hantering 
av övervakningsverksamhet, 
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Interinstitutionellt lagstiftningssamarbete 

Ruta 5 

Kvaliteten på EU:s lagstiftning är i hög grad beroende av bra interinstitutionellt 
samarbete. 

I det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som undertecknades den 
13 april 2016 åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att sträva efter 
största möjliga öppenhet i lagstiftningsprocessen, så att medborgarna behåller 
förtroendet för EU:s lagstiftningsprocess.  

Ett antal åtaganden har dock ännu inte förverkligats. 

Vi anser att utmaningar kvarstår när det gäller att ytterligare förbättra 

o bedömningen av de ändringar av kommissionens lagstiftningsförslag som 
medlagstiftarna gör under förfarandet, 

o öppenheten i fråga om vissa aspekter av lagstiftningsförfarandet  
(t.ex. trepartsdialoger och lobbyverksamhet).  

29 Enligt det interinstitutionella avtalet ska Europaparlamentet och rådet, när de 
anser att det är lämpligt och nödvändigt för lagstiftningsprocessen, genomföra 
konsekvensbedömningar av ”betydande” ändringar av kommissionens förslag69. Det 
finns dock ingen överenskommen definition av vad som utgör en ”betydande” ändring. 
Enligt avtalet får varje institution själv avgöra huruvida en ändring är ”betydande”. 
Rådet har ännu inte utfört några bedömningar av sina egna ändringar, och 
Europaparlamentet har via sitt generaldirektorat för parlamentarisk utredning och 
analys (EPRS) offentliggjort tre sådana bedömningar sedan 2016. Mycket av det arbete 
som EPRS gör består i att utvärdera kvaliteten på kommissionens 
konsekvensbedömningar (142 ärenden sedan 2016)70. Vi anser att en utmaning 
kvarstår när det gäller att fullgöra åtagandena enligt det interinstitutionella avtalet, 
vars syfte i slutändan är att undvika luckor och överlappningar i medlagstiftarnas 
konsekvensbedömningsarbete för att stödja evidensbaserat beslutsfattande.  

30 Det finns redan en hög grad av öppenhet i EU:s lagstiftningsprocess, eftersom 
medborgare och andra berörda parter åtminstone i viss utsträckning kan följa 
beslutsgången för lagstiftningsförslag via ett antal olika offentliga webbplatser. I det 
interinstitutionella avtalet från 2016 enades de tre institutionerna dessutom om att 
inrätta en gemensam databas med information om hur arbetet med 
lagstiftningsärendena fortskrider71. Denna databas håller fortfarande på att utvecklas. I 
enlighet med avtalet upprättades dock ett gemensamt register över delegerade akter i 
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december 201772. Det ger medborgarna tillgång till olika skeden av en delegerad akts 
livscykel73. 

31 Kommissionen anser att frågor som rör trepartsdialogerna och det offentliga 
registret över ”intresseorganisationer” inte ingår i konceptet bättre lagstiftning som 
utgör en ram för insamling av evidensunderlag för beslutsfattande. När vi gick igenom 
underlaget till kommissionens genomgång noterade vi emellertid en oro bland berörda 
parter74 över bristen på insyn i förhandlingarna mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i samband med att lagstiftningstexter antas (dvs. trepartsdialogerna75). 
År 2016 föreslog Europeiska ombudsmannen att datumen för trepartsdialogerna skulle 
offentliggöras, liksom sammanfattande mötesdagordningar och olika på varandra 
följande versioner av det dokument med fyra kolumner som visar de tre 
institutionernas ursprungliga ståndpunkter och kompromisstexten såsom den 
utvecklas under förhandlingarna76. Med tillgång till de på varandra följande 
versionerna av ett sådant dokument med fyra kolumner skulle allmänheten bättre 
kunna förstå hur man kom fram till den slutliga texten. I sitt svar till ombudsmannen 
bekräftade kommissionen att den inte hade några invändningar mot att offentliggöra 
den typen av information77. Men det skulle kräva de båda medlagstiftarnas 
medgivande. 

32 År 2018 fällde EU-domstolen avgörandet att det inte föreligger någon allmän 
presumtion för att vägra tillgång till sådana preliminära kompromisstexter78. 
Avgörandet innebär att sådan information, som en generell regel, bör vara tillgänglig 
för allmänheten79. Men än så länge offentliggörs inte dokumenten med fyra kolumner 
regelbundet. Offentliggörandet av sådan information om Europaparlamentets och 
rådets ändringar av kommissionens lagstiftningsförslag skulle bidra till att förbättra 
allmänhetens ansvarsutkrävande för de beslut som fattas. 

33 Vi noterar också att Europaparlamentet och kommissionen gemensamt har 
upprätthållit ett register över ”intresseorganisationer” (dvs. lobbyister) sedan 2011 
och att rådet har varit observatör i det nuvarande systemet sedan 201480. Den 
28 september 2016 lade kommissionen fram sitt förslag till ett nytt interinstitutionellt 
avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister som skulle omfatta Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. Förslaget syftade till att stärka ramen för samverkan med 
lobbyister och kräva att lobbyister registreras som ett villkor för möten. Ingen slutlig 
överenskommelse har ännu nåtts om förslaget om ett obligatoriskt 
öppenhetsregister81. 
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Avslutande synpunkter angående 
vägen framåt 
34 Kommissionen har gått igenom hur väl de olika verktygen och processerna för 
bättre lagstiftning fungerar, dragit lärdomar och pekat på möjligheter till ytterligare 
förbättringar. Baserat på våra tidigare granskningsresultat och den information som vi 
gått igenom har vi identifierat följande viktiga utmaningar för kommissionen och EU:s 
medlagstiftare och medlemsstaterna när det gäller att uppnå målen med bättre 
lagstiftning i framtiden: 

o Se till att EU:s politik och lagstiftningsinitiativ underbyggs tillräckligt genom 
samråd av god kvalitet, utvärdering och konsekvensbedömning. 

o Se till att lagstiftningsförslag innehåller tillräckliga krav på att evidens samlas in 
för att stödja ändamålsenlig övervakning och utvärdering.  

o Förenkla EU-lagstiftningen ytterligare och övervaka dess genomförande och 
tillämpning i medlemsstaterna. 

o Göra lagstiftningsprocessen mer transparent för medborgare och andra berörda 
parter. 
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Bilagor 

Bilaga I – Översikt över faserna i den politiska cykeln och 
principer, mål, verktyg och förfaranden för bättre 
lagstiftning82 

Samråd med berörda parter 

Konsekvensbedömningar 

Utvärderingar 

Genomförande och tillämpning av EU:s lagstiftning 

Synpunkter 
från berörda 

parter
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Synpunkter 
från berörda 

parter

Viktiga åtgärder och krav för 
samråd med berörda parter

Samråd med berörda parter är ett 
viktigt instrument för att samla in 
information för evidensbaserat 
politiskt beslutsfattande. Berörda 
parters synpunkter, praktiska 
erfarenheter och uppgifter kan bidra till 
bättre och mer trovärdiga politiska 
initiativ, utvärderingar och kontroller 
av ändamålsenligheten. Kommissionen 
offentliggör på ett tidigt stadium 
detaljerad information om målen för 
det underliggande initiativet och om 
tillgängliga samråd på 
feedbackportalen ”Kom med 
synpunkter!”.

Politisk validering och offentliga och riktade 
samråd
En samrådsstrategi måste upprättas för varje initiativ och 
utvärdering. 

Strategin ska ange på vilket eller vilka språk samrådet ska 
genomföras. Den ska också omfatta riktade samrådsinsatser 
och offentliga samråd (för konsekvensbedömningar, 
utvärderingar, kontroller av ändamålsenligheten och 
grönböcker).

Offentliga samråd om prioriterade initiativ måste finnas på 
alla officiella EU-språk. Alla övriga offentliga samråd måste 
finnas på åtminstone engelska, franska och tyska.  Ytterligare 
översättningar måste tillhandahållas för samråd om initiativ 
av brett allmänt intresse och motiveras i samrådsstrategin.

Avdelningsövergripande styrgrupp
Det ansvariga generaldirektoratet (eller generalsekretariatet 
för viktiga initiativ) inrättar en avdelningsövergripande 
styrgrupp och bjuder in berörda avdelningar att delta.

Där så krävs diskuterar och färdigställer den 
avdelningsövergripande styrgruppen samrådsstrategin och 
samrådsdokumenten. Om det inte finns någon 
avdelningsövergripande styrgrupp färdigställs dokumenten 
och strategin av det ansvariga generaldirektoratet 
tillsammans med generalsekretariatet.

Utförande av samråd
Det ansvariga generaldirektoratet genomför 
samrådsstrategin.

Offentliga samråd offentliggörs på portalen ”Bidra till 
lagstiftningsarbetet” efter att generalsekretariatet har gett 
grönt ljus. Offentliga samråd är öppna under en svarsperiod 
på 12 veckor.

Riktade samråd som vänder sig till särskilda, väldefinierade 
grupper av berörda parter kan komplettera offentliga samråd.

Färdplan eller inledande konsekvensbedömning, 
feedback
Där så är lämpligt ska det ansvariga generaldirektoratet utarbeta en 
inledande konsekvensbedömning eller färdplan tillsammans med 
generalsekretariatet. 

Färdplanen eller den inledande konsekvensbedömningen ska redogöra 
för huvuddragen i samrådsstrategin.

Generalsekretariatet offentliggör den inledande 
konsekvensbedömningen eller färdplanen, vilket inleder en period på 
fyra veckor då medborgare och berörda parter kan lämna synpunkter.

Det ansvariga generaldirektoratet ska bedöma alla synpunkter från 
berörda parter och beakta dem på lämpligt sätt, vilket kan inbegripa 
en uppdatering av samrådsstrategin.

Rapportering, den sammanfattande rapporten
Det ansvariga generaldirektoratet analyserar resultaten av de olika samrådsinsatserna och 
offentliggör, i idealfallet, en faktabaserad rapport med information om deltagare och de viktigaste 
synpunkterna som framkommit.

Det ansvariga generaldirektoratet utarbetar en sammanfattande rapport som beskriver de 
övergripande resultaten av samrådet och de synpunkter som mottagits om färdplanen eller den 
inledande konsekvensbedömningen.

Den sammanfattande rapporten (arbetsdokument) åtföljer initiativet genom samrådet mellan 
kommissionens avdelningar och antagandet och ska offentliggöras på samrådswebbsidan. Rapporten 
presenteras som en bilaga till konsekvensbedömningsrapporten eller utvärderingsdokumentet om 
sådana har utarbetats.
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Synpunkter 
från berörda 

parter

Viktiga åtgärder, krav 
och kvalitetskontroll för 
konsekvensbedömningar

Konsekvensbedömningar undersöker om 
EU-åtgärder behövs, och analyserar de 
möjliga effekterna av tillgängliga 
lösningar. De utförs under 
utarbetandefasen innan kommissionen 
färdigställer ett förslag till ny lagstiftning. 
De tillhandahåller evidens som underlag 
och stöd för beslutsprocessen. 
Konsekvensbedömning är ett viktigt 
verktyg för bättre lagstiftning som ger 
kommissionen och lagstiftaren stöd i 
utarbetandet och antagandet av nya 
initiativ.

Politisk validering
Det ansvariga generaldirektoratet ska lägga in 
initiativet i planeringsverktyget minst 12 månader 
före förväntat datum för kommissionens antagande.

Den politiska valideringen hanteras i 
planeringsverktyget och måste begäras från ansvarig 
kommissionsledamot samt berörd vice ordförande 
och förste vice ordförande.

Inledande konsekvensbedömning, feedback
Det ansvariga generaldirektoratet ska utarbeta en inledande 
konsekvensbedömning tillsammans med generalsekretariatet 
(utkastet laddas upp i planeringsverktyget).

Generalsekretariatet offentliggör den inledande 
konsekvensbedömningen, vilket inleder en period på fyra 
veckor då medborgare och berörda parter kan lämna 
synpunkter.

Det ansvariga generaldirektoratet ska bedöma alla 
synpunkter från berörda parter och beakta dem på lämpligt 
sätt.

Utförande av utvärderingar och inlämning till nämnden för 
lagstiftningskontroll
Det ansvariga generaldirektoratet (eller generalsekretariatet för viktiga initiativ) inrättar en 
avdelningsövergripande styrgrupp och bjuder in berörda avdelningar att delta.

Den avdelningsövergripande styrgruppen utarbetar gemensamt de olika kapitlen i 
konsekvensbedömningsrapporten, som inleds med en problemdefiniering.

Den avdelningsövergripande styrgruppen ska granska det slutliga utkastet till 
konsekvensbedömningsrapport innan det lämnas in till nämnden för lagstiftningskontroll.

Utkastet till konsekvensbedömningsrapport och andra relevanta dokument ska lämnas in 
till nämnden för lagstiftningskontroll minst fyra veckor före det planerade mötet.

Nämnden för lagstiftningskontroll upprättar en checklista för kvalitetskontrollen som 
lämnas till det ansvariga generaldirektoratet några dagar före det planerade mötet, för att 
förbereda och strukturera diskussionen med nämnden.

Granskning av nämnden för 
lagstiftningskontroll 
Ett möte hålls mellan nämnden för 
lagstiftningskontroll och kommissionens 
avdelningar baserat på de frågor som tagits 
upp i checklistorna för kvalitetskontroll.

Nämnden för lagstiftningskontroll kan avge 
ett positivt eller negativt yttrande (vanligen 
inom två dagar från mötet).

Generaldirektoratet måste lämna in en 
reviderad konsekvensbedömningsrapport 
om den får ett negativt yttrande.

Nämnden för lagstiftningskontroll avger 
högst två yttranden.

Konsekvensbedömningsrapport
Rapporten från konsekvensbedömningen, i form av ett arbetsdokumentet, måste bli 
föremål för ett formellt samråd mellan kommissionens avdelningar. 

Samrådet mellan kommissionens avdelningar ska omfatta initiativet, 
konsekvensbedömningsrapporten och yttrandet eller yttrandena från nämnden för 
lagstiftningskontroll.

Konsekvensbedömningsrapporten åtföljer initiativet genom processen för kommissionens 
antagande.

Kommissionens förslag och åtföljande konsekvensbedömning offentliggörs på nätet och 
berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter under en period på åtta veckor. 

Antagande och 
uppföljning 
Det ansvariga generaldirektoratet 
ska göra en sammanställning av 
de synpunkter som mottagits och 
överlämna den till lagstiftaren. 
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Synpunkter 
från berörda 

parter

Viktiga åtgärder, krav 
och kvalitetskontroll för 
utvärderingar

Utvärderingar och kontroller av 
ändamålsenligheten bedömer hur väl 
befintliga politiska strategier, program 
och lagstiftning presterar. Kommissionen 
definierar utvärdering som en 
evidensbaserad bedömning av i vilken 
utsträckning en insats har varit effektiv 
och ändamålsenlig, varit relevant med 
hänsyn till behov och mål, varit 
konsekvent både internt och i förhållande 
till EU:s övriga politiska insatser och 
uppnått ett europeiskt mervärde.

Politisk validering
Det ansvariga generaldirektoratet ska lägga in 
utvärderingen i planeringsverktyget minst tolv månader 
innan arbetsdokumentet offentliggörs.

Berörd generaldirektör validerar den i 
planeringsverktyget.

Det ansvariga generaldirektoratet lägger till 
utvärderingen i sin löpande femåriga utvärderingsplan.

Färdplan
Det ansvariga generaldirektoratet ska utarbeta en färdplan för 
utvärderingen, som anger strategi, kontext, syfte och 
omfattning av utvärderingen.
Generalsekretariatet och det ansvariga generaldirektoratet 
enas om färdplanen som också återspeglar beslut om undantag. 
Generalsekretariatet offentliggör färdplanen.
Berörda parter har fyra veckor på sig att lämna synpunkter. Det 
ansvariga generaldirektoratet ska bedöma synpunkterna och 
beakta dem i det fortsatta arbetet.

Utformning av utvärderingen
Det ansvariga generaldirektoratet ska inrätta en 
avdelningsövergripande styrgrupp med en medlem från sin 
utvärderingsfunktion. Den avdelningsövergripande 
styrgruppen ska leda utvärderingen och vara delaktig i alla 
viktiga faser.

Det kan inbegripa diskussion om utkast till åtföljande rapporter 
eller meddelanden till Europaparlamentet och rådet.

Det ansvariga generaldirektoratet och den 
avdelningsövergripande styrgruppen diskuterar och utformar 
utvärderingen baserat på färdplanen och eventuell feedback.

Utformningen kan också diskuteras vid ett möte på högre nivå 
med nämnden för lagstiftningskontroll.

Strategin för samråd med berörda parter och insamling och 
analys av uppgifter bör övervägas noggrant i utformningsfasen.

Utförande av utvärderingen / Granskning av nämnden 
för lagstiftningskontroll 
Det ansvariga generaldirektoratet utför utvärderingen med stöd av den 
avdelningsövergripande styrgruppen. De diskuterar och övervakar 
framstegen, inbegripet levererade resultat från kontraktsparter. 
Samrådsstrategin utarbetas och följs. Tolv veckors offentligt samråd 
inleds.
Arbetsdokumentet och andra relevanta dokument lämnas in till 
nämnden för lagstiftningskontroll minst fyra veckor före mötet. 
Nämnden för lagstiftningskontroll upprättar en checklista för 
kvalitetskontrollen som lämnas till det ansvariga generaldirektoratet 
några dagar före det planerade mötet, för att förbereda och strukturera 
diskussionen med nämnden.
Nämnden för lagstiftningskontroll håller ett möte med kommissionens 
avdelningar. 
Nämnden för lagstiftningskontroll kan avge ett positivt eller negativt 
yttrande.

Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar
Utvärderingsprocessen förväntas resultera i ett 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar tillsammans 
med en sammanfattning.

Det ansvariga generaldirektoratet ska skriva arbetsdokumentet 
(och en sammanfattning) i samråd med den 
avdelningsövergripande styrgruppen.

Ett arbetsdokument bör vara omkring 50–60 sidor långt. 
Dokumentet ska vara fristående (man ska inte behöva läsa 
ytterligare stödmaterial för att förstå innehållet).

Utvärderingens slutsatser ska peka på lärdomar som dragits, 
och på så sätt ge underlag för framtida politisk utveckling.

Offentliggörande och uppföljning 
Det ansvariga generaldirektoratet ska identifiera lämpliga 
uppföljningsåtgärder och integrera dem i beslutscykeln.

Det ansvariga generaldirektoratet bör meddela 
utvärderingsresultaten på lämpligt sätt för olika målgrupper. 
Den bör redogöra för utvärderingsresultaten i sin årliga 
verksamhetsrapport och integrera lämpliga 
uppföljningsåtgärder i framtida arbete, inbegripet i den årliga 
förvaltningsplanen.

Det ansvariga generaldirektoratet ska offentliggöra färdplan, 
arbetsdokument och, såsom tillämpligt, tekniska 
specifikationer, slutliga resultat och yttranden från nämnden 
för lagstiftningskontroll.
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Synpunkter 
från berörda 

parter

Viktiga åtgärder, krav 
och kvalitetskontroll för 
genomförande och 
tillämpning av EU-lagstiftning

Genomförandet av EU-rätten i praktiken är 
avgörande för att leverera resultat till 
medborgarna och skydda deras rättigheter och 
friheter. Medlemsstaterna måste uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, inbegripet 
att införliva relevanta EU-rättsakter i nationell lag 
(”genomförande”) samt tillämpa dem i sin 
jurisdiktion (”tillämpning”). Kommissionen 
kontrollerar huruvida medlemsstaterna har 
anmält sina nationella genomförandeåtgärder 
inom tidsfristen (”anmälan”), till fullo införlivat 
bestämmelserna i direktivet i nationell lagstiftning 
(”införlivande”) och på ett korrekt sätt återspeglat 
samtliga bestämmelser i direktivet 
(”överensstämmelse”).

Införlivande av EU-lagstiftning
När medlemsstaterna införlivar direktiv i sin nationella lagstiftning kan de välja form och metoder för detta, men de 
måste följa bestämmelserna i direktivet när det gäller resultat som ska uppnås och tidsfristen för införlivandet.
En genomförandeplan kan åtfölja kommissionens lagstiftningsförslag. Där anges vilka utmaningar som medlemsstaterna 
ställs inför, vad gäller tekniska aspekter, överensstämmelse och tidsplan, och kommissionens stödåtgärder. 
När medlemsstaterna anmäler nationella införlivandeåtgärder till kommissionen måste de, där så är motiverat, 
tillhandahålla dokument som förklarar hur de har införlivat direktiven i den egna lagstiftningen. 
Kommissionen gör införlivandekontroller för att se till att de nationella införlivandeåtgärder som medlemsstaten har 
anmält omfattar alla skyldigheter i varje artikel och varje punkt i direktivet samt eventuella bilagor.
Kommissionen gör dessutom överensstämmelsekontroller för att bedöma kompatibiliteten mellan de nationella 
genomförandeåtgärderna och direktivets bestämmelser/skyldigheter, inbegripet definitioner. 

Genomförande 
av EU-
lagstiftning
Genomförande av 
EU-lagstiftning 
handlar om hur EU-
lagstiftningen 
tillämpas på nationell 
och subnationell 
(regional) nivå.

Övervakning av tillämpningen av EU-lagstiftning 
I artikel 17 i EU-fördraget anges att Europeiska kommissionen är EU-fördragens väktare. Den har därmed i 
uppgift att övervaka tillämpningen av EU:s primär- och sekundärrätt och säkerställa att den tillämpas 
enhetligt i hela EU. Kommissionen samlar in information för att övervaka EU-ländernas efterlevnad.
Resultattavlan för den inre marknaden syftar till att ge medborgare och företag en överblick över den 
praktiska förvaltningen av den inre marknaden. Den ger information om medlemsstaternas prestation och 
visar resultat som uppnåtts, synpunkter som tagits emot och slutsatser som dragits, vilket ger underlag för 
framtida åtgärder.
Kommissionens årsrapport om kontroll av unionsrättens tillämpning är en högnivårapport som innehåller två 
bilagor med detaljerad information och diagram om var och en av medlemsstaterna och vart och ett av de 
respektive politikområdena.

Verkställande av EU-lagstiftning
Vid ett formellt överträdelseförfarande översänder kommissionen enligt artikel 258 i EUF-fördraget en formell underrättelse till den 
berörda medlemsstaten med en begäran om en förklaring inom en fastställd tidsfrist.
Om medlemsstatens svar inte är tillfredsställande avger kommissionen ett motiverat yttrande och uppmanar medlemsstaten att rätta
sig efter yttrandet inom en viss tidsfrist.
Om medlemsstaten inte rättar sig efter det motiverade yttrandet kan kommissionen besluta att föra ärendet vidare till EU-domstolen 
enligt artikel 258 i EUF-fördraget. Om en medlemsstat inte har uppfyllt skyldigheten att underrätta kommissionen kan kommissionen i 
detta skede yrka på ekonomiska påföljder enligt artikel 260.3 i EUF-fördraget.
Om domstolen anser att medlemsstaten inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt unionsrätten beordrar den medlemsstaten att vidta de 
åtgärder som krävs, och kommissionen kontrollerar att medlemsstaten följer domstolens dom.
Om medlemsstaten inte vidtar de åtgärder som krävs, får kommissionen fortsätta överträdelseförfarandet enligt artikel 260.2 i EUF-
fördraget genom att väcka talan vid domstolen efter en formell underrättelse till medlemsstaten. I så fall kan kommissionen yrka på och 
domstolen ålägga ekonomiska påföljder i form av standardbelopp och/eller vite per dag eller annan specificerad period.



32 

Bilaga II – Viktiga berörda parters synpunkter på de olika 
verktygen för bättre lagstiftning 

Tabellen nedan visar en sammanställning över Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs och Regionkommitténs synpunkter på hur de olika verktygen för bättre 
lagstiftning fungerar i praktiken och hur de bidrar till att målen för bättre EU-
lagstiftning uppnås. Europaparlamentets svar kunde inte tas med eftersom de 
presenterades i ett annat format, och rådet accepterade inte inbjudan att delta. 

Ja, mycket 
nöjd Ja, nöjd 

Varken nöjd 
eller 

missnöjd 

Nej, 
missnöjd 

Nej, mycket 
missnöjd 

Öppna upp beslutsfattandet 

Planering och politisk validering av 
initiativ X 

Möjligheter att lämna synpunkter 
(på färdplaner och inledande 
konsekvensbedömningar) 

X 

Samråd med berörda parter 
(offentliga samråd) X 

Bidra till lagstiftningsarbetet, portalen 
”Kom med synpunkter!” X 

Bättre verktyg för en bättre politik 

Konsekvensbedömningar X 

Utvärderingar X 

Nämnden för lagstiftningskontroll X 

Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna X 

Införlivande och genomförande av EU-
lagstiftning i medlemsstaterna X 

Hålla den befintliga EU-lagstiftningen ändamålsenlig 

Refit-programmet X 

Refit-plattformen X 

Bättre lagstiftning med förenade krafter 

Interinstitutionellt avtal om bättre 
lagstiftning X 

Övervakning av tillämpningen av EU:s 
lagstiftning X 

Anmärkning: Det slutliga värdet per kategori baseras på de synpunkter som mottagits (aritmetiskt 
medelvärde på 5-gradig skala); fall där ingen åsikt angetts ingår inte i beräkningen. 
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Bilaga III – Experter som konsulterats för denna översikt 

Namn Titel Organisation 

Christiane Arndt-Bascle  Programchef vid direktoratet 
för offentlig förvaltning 

OECD 
Benjamin Gerloff Analytiker vid direktoratet för 

offentlig förvaltning 

Leila Kostiainen 

Ordförande för rådet för 
bedömning av lagstiftningen i 
Finland och ordförande för 
RegWatchEurope 

Rådet för bedömning av 
lagstiftningen i Finland och 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Biträdande professor vid 
fakulteten för företagsekonomi 
och chef för forskningsgruppen 
om ekonomi och offentlig 
politik 

Universitetet i Hasselt, 
Belgien  

Dimiter Toshkov 

Biträdande professor vid 
institutionen för offentlig 
förvaltning, fakulteten för 
samhällsstyrning och globala 
frågor 

Universitet i Leiden, 
Nederländerna  
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Bilaga IV – Lagstiftningsförslag, antagen lagstiftning, 
upphävanden och lagstiftning som upphört att gälla 

År  
(*) 

Kommissionens 
lagstiftningsförslag  
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Ordinarie 
lagstiftnings-
förfarande 
(1) 

Särskilt 
lagstiftnings-
förfarande 
(2) 

TOTALT 

Förordningar 
och direktiv (3) 

Ordinarie 
lagstiftnings-
förfarande 
(4) 

Särskilt 
lagstiftnings-
förfarande 
(5) 

TOTALT 

Ordinarie 
lagstiftnings-
förfarande 
(6) 

Särskilt 
lagstiftnings-
förfarande 
(7) 

TOTALT TOTALT 
Europa-
parlamentets 
och rådets 
förordningar 
och direktiv  

Rådets 
förordningar 
och direktiv 

Europa-
parlamentets 
och rådets 
förordningar 
och direktiv  

Europa-
parlamentets 
och rådets 
förordningar 
och direktiv  

Rådets 
förordningar 
och direktiv 

Europa-
parlamentets 
och rådets 
förordningar 
och direktiv  

Rådets 
förordningar 
och direktiv 

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 

Totalt 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)  Rättelser och ändrade förslag ingår inte, förslag till rådets genomförandeakter ingår. Förslag som inte innehåller metadata som anger typ av

förfarande ingår inte heller. 
(2) Rättelser och ändrade förslag ingår inte. Akter som antas enligt icke-lagstiftningsförfarandet och ordinarie lagstiftningsförfarandet 

(medbeslutandeförfarandet) ingår inte. Förslag till rådets genomförandeakter ingår. 
(3) Rättelser och ändrade förslag ingår inte. Icke-lagstiftningsförfaranden ingår inte.
(4) Rättelser ingår inte. 
(5) Rättelser ingår inte. Akter som antas enligt icke-lagstiftningsförfarandet och ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutandeförfarandet) ingår

inte. Rådets förordningar och direktiv ingår (inkl. genomförandeförordningar). 
(6) Rättelser ingår inte. 
(7) Rättelser ingår inte. Rådets förordningar och direktiv ingår (inkl. genomförandeförordningar). Icke-lagstiftningsförfaranden ingår inte.

Källa: Publikationsbyrån. 
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Bilaga V – Antagen lagstiftning per år och politikområde 

 
Anmärkning: I siffrorna ingår direktiv, förordningar och beslut enligt ordinarie lagstiftningsförfarande, särskilt 

lagstiftningsförfarande och icke- lagstiftningsförfarande. Rättelser och ändrade akter ingår liksom 
genomförandeakter och delegerade akter. 

Källa: Revisionsrätten, EUR-Lex-utdrag baserat på Toshkov, D. (2019) Legislative Productivity of the EU, 2004–2019, 
onlinepresentation tillgänglig på: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Totalt antal antagna lagstiftningsakter per år

Beskattning & Regionalpolitik 

Övrigt (Frihet, säkerhet och rättvisa; 
Medborgarnas Europa; Vetenskap, 
information, utbildning och kultur)

Transportpolitik & Energi

Industripolitik och den inre marknaden

Allmänna, finansiella och 
institutionella frågor

Fiske

Miljö, konsument-
och hälsoskydd

Konkurrenspolitik och företag 
& Fri rörlighet för varor, kapital, 
tjänster och arbetstagare

Yttre förbindelser & Gemensam 
utrikes- och säkerhetspolitik 

Jordbruk

Inte klassificerade i EUR-Lex 
(främst akter om import 
och export av jordbruksprodukter)
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Akronymer och förkortningar 
EPRS: Europaparlamentets utredningstjänst 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Refit: program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat 
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Ordlista 
arbetsdokument från kommissionens avdelningar: ett icke-bindande dokument där 
en kommissionsavdelning anger sin ståndpunkt i en viss politisk fråga. 

bättre lagstiftning: en uppsättning principer för att utforma EU:s politik och 
lagstiftning på ett öppet och evidensbaserat sätt med medborgares och berörda 
parters delaktighet, som omfattar hela den politiska cykeln från utformning till 
genomförande samt utvärdering och eventuell revidering. 

delegerad akt: en icke-lagstiftningsakt som antas av kommissionen med användning av 
befogenhet som delegerats till den genom en lagstiftningsakt och som kompletterar 
eller ändrar vissa icke väsentliga delar av den lagstiftningsakten. 

efterhandsöversyn: ett politiskt verktyg som resulterar i ett eller flera dokument där 
en eller alla aspekter av en lagstiftningsinsats på EU-nivå (bestående av en eller flera 
lagstiftningsakter) kartläggs över tid, med eller utan utvärderande moment. 

färdplan: en projektplan som anger de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå ett 
visst mål. 

genomförandeakt: en rättsligt bindande akt som fastställer åtgärder, villkor och 
förfaranden för att se till att EU-lagstiftning tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. 

införlivande: det förfarande genom vilket EU:s medlemsstater införlivar EU-direktiv i 
den nationella lagstiftningen. 

inledande konsekvensbedömning: en första beskrivning av ett problem och möjliga 
politiska alternativ för att lösa det, tillsammans med en översikt över de olika 
planerade stegen för att utarbeta initiativet, inklusive eventuella 
konsekvensbedömningar och samråd med berörda parter. 

konsekvensbedömning av lagstiftning: definieras av OECD som en systematisk process 
för att identifiera och kvantifiera den nytta och de kostnader som sannolikt blir följden 
av lagstiftnings- och icke-lagstiftningsalternativ som övervägs för en politisk strategi. 

konsekvensbedömning: en detaljerad analys av ett problem, med underliggande 
orsaker, behovet av en EU-åtgärd samt för- och nackdelar med tänkbara lösningar. 

kontroll av ändamålsenligheten: en övergripande utvärdering av en grupp åtgärder 
som på något sätt hör ihop (vanligen med gemensamma mål) för att identifiera och 
kvantifiera synergier eller ineffektivitet i samspelet mellan åtgärderna och den 
samlade effekten i termer av kostnader och nytta. 
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nationell överreglering: när nationella regeringar vid införlivandet av ett EU-direktiv 
anger bestämmelser eller regleringskrav som går längre än vad som behövs för att 
uppfylla kraven i direktivet. 

ordinarie lagstiftningsförfarande: Europaparlamentet och rådet antar en förordning, 
ett direktiv eller ett beslut på förslag av Europeiska kommissionen. 

Refit-programmet: kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och 
resultat, som ser över befintlig lagstiftning och åtgärder för att säkerställa att de ger 
förväntade resultat till minsta möjliga kostnad och regelbörda. 

samråd mellan kommissionens avdelningar: ett förfarande där ett av kommissionens 
generaldirektorat formellt inhämtar synpunkter på ett förslag eller utkast från andra 
berörda generaldirektorat. 

samråd: en process för att samla in information, feedback, råd eller evidens från ett 
annat organ, experter eller berörda parter. 

trepartsdialog: diskussion om ett lagstiftningsförslag mellan företrädare för 
parlamentet, rådet och kommissionen. 

utvärdering i förväg/förhandsutvärdering: utvärderingar i förväg till stöd för 
utarbetande av program och verksamheter ska baseras på belägg för relaterade 
programs eller verksamheters prestationer och ska identifiera och analysera de 
problem som ska åtgärdas, mervärdet i unionens intervention, mål, förväntade 
effekter av olika handlingsalternativ och arrangemang för övervakning och 
utvärdering; för större program och verksamheter som väntas få betydande 
ekonomisk, miljömässig eller social inverkan får utvärderingen i förväg anta formen av 
en konsekvensbedömning. 

utvärdering: en evidensbaserad bedömning, som utförs av kommissionen eller för dess 
räkning, av i vilken utsträckning en EU-åtgärd har varit ändamålsenlig, effektiv och 
relevant med hänsyn till behoven samt uppnått ett europeiskt mervärde. 
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Revisionsrättens team 
Denna översikt gjordes av revisionsavdelning V som är inriktad på EU:s finansiering och 
förvaltning och där ledamoten Tony Murphy är ordförande. 

Arbetet med översikten leddes av ledamoten Pietro Russo, med stöd av Chiara Cipriani 
(kanslichef) och Benjamin Jakob (attaché) samt Alberto Gasperoni (förstechef), 
Michael Spang (uppgiftsansvarig) och Attila Horvay-Kovacs och Tomasz Plebanowicz 
(revisorer). Zsolt Varga gav dataanalysstöd, Alexandra Mazilu och Jesús Nieto Muñoz 
visualiseringsstöd och Fiona Urquhart språkligt stöd. 
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Noter 
1 Kommissionens meddelande Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och 

miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter KOM(2002) 704 slutlig, kompletterat genom 
COM(2012) 746 med åtföljande SWD(2012) 422 och genom COM(2014) 368. 

2 Kommissionen, Bättre lagstiftning för bättre resultat − en EU-agenda, COM(2015) 215, 2015. 
3 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 

bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016. 
4  Till exempel: Den gemensamma politiska förklaringen av den 27 oktober 2011 från Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen om förklarande dokument eller det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998 om 
gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet. 

5  Kommissionen, EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning, C(2016) 8600 final, 21.12.2016. 
6 Kommissionen, Bättre lagstiftning: genomgång och vägen framåt, 2019. 
7 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 03/2010 Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: är de ett 

stöd i beslutsfattandet? (följdes upp 2016); särskild rapport 16/2018 Efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning: ett 
väletablerat men ofullständigt system; översikt: Genomförandet av EU-rätten i praktiken; särskild rapport 
14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd engagerar medborgarna, men insatserna 
för att nå ut är otillräckliga. 

8 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 06/2015 Integriteten i och genomförandet av EU:s 
utsläppshandelssystem, 2015, punkt 75; särskild rapport 34/2016 Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att 
öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan, punkt 45; särskild rapport 10/2017 EU:s stöd till unga jordbrukare 
bör riktas så att det främjar generationsskifte på ett ändamålsenligare sätt, punkt 20; särskild rapport 
nr 10/2018 Ordningen för grundstöd för jordbrukare, punkt 34, särskild rapport 24/2018, Demonstration av 
avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa förnybara energikällor i kommersiell skala i EU: utvecklingen 
har inte gått framåt som planerat under det senaste årtiondet, punkt 58.  

9 OECD, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018. 
10 Europeiska revisionsrätten, Briefing paper: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial 

Framework, 2018. 
11 Kommissionen, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, avsnitt 7 

”Conclusions”. 
12 Indikatorerna för regleringspolitik och god samhällsstyrning (iREG) mäter genomförandet av praxis för bättre 

lagstiftning såsom förespråkas av OECD och dess medlemsländer; OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, 
figurerna 2.6 och 2.7. 

13 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 
engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, punkt 113. 

14 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 
engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, punkterna 35–50. 

15 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 
engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, punkterna 59–60 och 114. 

16 Kommissionen, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, punkt 3.4. 
17 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 

engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, 2019, rekommendation 3. 
18 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 

engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, rekommendation 4. 
19 Kommissionen, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, punkt 3.4. 
20 Europeiska revisionsrätten, ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd engagerar medborgarna, 

men insatserna för att nå ut är otillräckliga, 2019, rekommendation 4. 
21 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 

engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga, punkt 108. 
22 Kommissionen, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, punkt 4.2 i 

bilaga II. 
23 Artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 
24  https://europa.eu/citizens-initiative/home_sv 
25 De två fallen är följande: Initiativen ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga 

bekämpningsmedel” och ”Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!”. 
26  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-92-2018-INIT/sv/pdf 
27  Vid utarbetandet av program och verksamheter utför kommissionen så kallade ”förhandsutvärderingar”. Se 

ordlistan för ytterligare information. 
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28 OECD, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, figurerna 2.19 och 2.20. 
29 Konsekvensbedömning av lagstiftning definieras av OECD som en systematisk process för att identifiera och 

kvantifiera den nytta och de kostnader som sannolikt blir följden av lagstiftnings- och icke-lagstiftningsalternativ 
som övervägs för en politisk strategi. 

30 OECD, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, figurerna 2.30 och 2.31. 
31 Efterhandsöversyn är ett politiskt verktyg som resulterar i ett eller flera dokument där en eller alla aspekter av 

en lagstiftningsinsats på EU-nivå (bestående av en eller flera lagstiftningsakter) kartläggs över tid, med eller utan 
utvärderande moment. 

32 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 16/2018 Efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning: ett väletablerat 
men ofullständigt system, 2018, sammanfattningen. 

33 Europeiska revisionsrätten, Årsrapporter för budgetåret 2013, 2014. 
34 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 03/2010 Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: är de ett 

stöd i beslutsfattandet?, 2010, sammanfattningen. 
35 Kommissionen, Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, punkt 4.1. 
36 Impact Assessment Institute, Absence of Impact Assessment often not justified or contrary to Better Regulation, 

2018. 
37 Europaparlamentet, politisk bedömning av genomförandet av det interinstitutionella avtalet från 2016 om 

bättre lagstiftning, D200329, 13.2.2019. 
38 RegWatchEurope, Key messages to the next European Commission and European Parliament (2019–2024) on 

priorities for the Better Regulation Agenda, februari 2019 eller Elisabeth Golberg, ’Better Regulation’: European 
Union Style, s. 71, 2018. 

39  Vid utarbetandet av program och verksamheter utför kommissionen så kallade ”förhandsutvärderingar”. Se 
ordlistan för ytterligare information. 

40 Europeiska revisionsrätten, Sammanfattning av Europeiska revisionsrättens synpunkter på kommissionens 
lagstiftningsförslag om nästa fleråriga budgetram, s. 22, 2019. 

41 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 03/2010 Konsekvensbedömningar i EU-institutionerna: stöder de 
beslutsfattandet?, punkt 86 och följande. 

42 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 34/2016 Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att öka 
resurseffektiviteten i livsmedelskedjan, punkt 45; särskild rapport 10/2017 EU:s stöd till unga jordbrukare bör 
riktas så att det främjar generationsskifte på ett ändamålsenligare sätt, punkt 20; särskild rapport 24/2018 
Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa förnybara energikällor i kommersiell skala i 
EU: utvecklingen har inte gått framåt som planerat under det senaste årtiondet, punkt 58. 

43 Nämnden för lagstiftningskontroll, Annual Report 2018, avsnitt 3.4. 
44 Nämnden för lagstiftningskontroll, Annual Report 2018, avsnitt 1.2. 
45 Europeiska revisionsrätten, särskild rapport 16/2018 Efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning: ett väletablerat 

men ofullständigt system, s. 10. 
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