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Behov av ökad tydlighet 

Information av betydelse för företag är om miniminivån blir gällande eller om: 

 

• Regelkrav läggs till utöver det som krävs i direktivet 

• Området där reglerna ska tillämpas utvidgas 

• Möjligheter till undantag inte utnyttjas eller bara delvis 

• Svenska nationella regelkrav som är mer omfattande än det aktuella direktivets 
behålls 

• Kraven i ett direktiv genomförs tidigare än det datum direktivet kräver 

• Strängare sanktioner eller andra efterlevnadsmekanismer än vad som är 
nödvändigt för ett korrekt genomförande 



Innehåll i konsekvensutredningar vid genomförande 
av EU-lagstiftning 

 
Tydligare beslutsunderlag behövs vid genomförande av EU-lagstiftning  

 

Konsekvensutredningarna måste därför innehålla: 

• En beskrivning av EU-regleringens räckvidd och miniminivå, och 

• En redogörelse för om miniminivån kommer att överskridas, och i så fall en 
motivering till varför, en beskrivning av föreslagna åtgärder för genomförande och 
effekterna av dessa för företag. 

 

Regelrådets statistik visar på stora brister i konsekvensutredningarna 

 



Konsekvensutredningen - ett fullständigt och opartiskt 
beslutsunderlag  

 

Konsekvensutredningar av hög kvalitet viktigt vid införande  
av nya eller ändrade regler 
• Nuvarande innehåll och beskrivningar enligt 6 § 5 inte tillräckliga. 
 

Förslag på ändring/tillägg i konsekvensutredningsförordningens 7 §:  
7 a § Om regleringen kan få effekter för företag och avser genomförande av EU-direktiv eller på 
annat sätt föranleds av unionsrätten, ska konsekvensutredningen innehålla en beskrivning av det 
för företagen minst ingripande sättet att genomföra unionsrätten. Med utgångspunkt i denna 
miniminivå ska beskrivas på vilket sätt regleringen får effekter genom att: 
• Regelkrav läggs till; 
• Tillämpningsområdet utvidgas; 
• Möjligheter till undantag utnyttjas inte eller bara delvis; 
• Mer omfattande svenska regelkrav behålls; 
• Ett tidigare genomförande än vad direktivet kräver; 
• Strängare sanktioner eller efterlevnadsmekanismer. 
 

 



Hemställan till Näringsutskottet 

NNR föreslår att Näringsutskottet går vidare med  

förslagen beträffande:  

• Krav på tydligare redovisning i konsekvensutredningar i samband med 
genomförande av EU-lagstiftning. Denna ska innehålla en beskrivning av 
miniminivån och en bedömning av om denna kommer att överskridas. 
Utgångspunkt för bedömningen bör ske utifrån de sex punkterna.  

  

• Krav på att, i de fall miniminivån överskrids, ska konsekvensutredningen innehålla 
en motivering till varför, en beskrivning av vilka genomförandeåtgärder som 
föreslås och en bedömning av vilka effekter detta får för företag. 

  

Frågan om gold-plating i andra MS och EU 
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