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Europeiska kommissionens tillsyn över medlemsstaternas 
tillämpning av EU-rätten bör skärpas, säger EU:s revisorer 
Europeiska kommissionen har möjlighet att ytterligare skärpa sin tillsyn över hur EU-rätten 
tillämpas i medlemsstaterna, enligt en ny översiktlig analys från Europeiska revisionsrätten. I 
analysen tittar man på kommissionens tillsynsverksamhet och identifierar utmaningar och 
möjligheter framöver. Man pekar också på behovet av insyn, redovisningsskyldighet och revision 
vid tillämpning av EU-rätten.  

Europeiska kommissionen är enligt EU-fördraget skyldig att övervaka medlemsstaternas tillämpning 
av EU-rätten. Det är en grundförutsättning för att säkerställa att EU fungerar effektivt och för att 
kunna utkräva ansvar. Kommissionens tillsynsverksamhet är inriktad på hantering av risken för att 
medlemsstater bryter mot EU-rätten, något som kan leda till formella överträdelseförfaranden.  

Revisorernas analys omfattade olika EU-politikområden där medlemsstaterna ska tillämpa EU-rätten i 
sina jurisdiktioner och den tillsynsverksamhet som kommissionens generaldirektorat med ansvar för 
dessa områden ska utöva. En analys är inte en granskning. Den innehåller beskrivningar och analyser 
som bygger på offentlig information och uppgifter som deltagarna i analysen gått med på att 
offentliggöra.  

”Kommissionen har att hantera en komplex rättslig miljö på både EU-nivå och medlemsstatsnivå, 
vilket gör att tillsynen över tillämpningen av EU-rätten inte är någon lätt uppgift,” sade Leo Brincat, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för analysen. ”I analysen pekar vi på ett antal 
möjligheter att stärka kommissionens tillsynsfunktion genom att bygga vidare på centrala faktorer och 
styrkor i kommissionens nuvarande arbetssätt.” 

Ett antal faktorer påverkar risken för överträdelser och försvårar tillsynen över tillämpningen av EU-
rätten. Det gäller bland annat omfattningen av det regelverk som ska övervakas och komplexiteten i 
många rättsliga instrument, det faktum att EU-finansiering är relativt lättillgänglig och att det finns 
alternativ till överträdelseförfarandet inom olika politikområden samt medlemsstaternas olika 
lagstiftnings- och tillsynsförfaranden. 

Revisorerna tar upp ett antal sätt som kommissionen agerat på hittills. Den har fastställt prioriteringar 
för upprätthållandet av lagstiftningen och riktmärken för hur klagomål från medborgare och 
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misstänkta överträdelser ska hanteras. Den har organiserat sitt tillsynsarbete efter politikområde och 
fört upp det på agendan för bättre lagstiftning – den process som ska leda till att politik och lagar 
utformas så att de viktigaste målen uppnås och evidensbaserade val kan göras för den offentliga 
politiken. Den kontrollerar systematiskt hur EU-rätten har införlivats i nationell rätt, följer upp 
klagomål från medborgare och genomför undersökningar för att upptäcka misstänkta fall av bristande 
efterlevnad, och den har stärkt samarbetet och informationsutbytet med medlemsstaterna för att 
främja efterlevnaden. Den kommunicerar direkt med de berörda parterna och rapporterar offentligt 
om sin tillsynsverksamhet. 

Analysen ger också exempel på arbete som utförs av medlemsstaternas nationella revisionsorgan när 
det gäller efterlevnaden på nationell nivå och pekar på Europeiska revisionsrättens möjligheter att 
granska tillsynssystemen på EU-nivå. 

Revisorerna lägger fram en rad överväganden om hur Europeiska kommissionen skulle kunna hantera 
utmaningarna och ta tillvara de möjligheter till förbättringar som lyfts fram i analysen. De uppmanar 
kommissionen att överväga att stärka sin tillsynsfunktion ytterligare genom följande åtgärder: 

• Tillämpa strategin för bättre lagstiftning på sin politik för upprätthållandet av lagstiftningen 
och göra en inventering av sin tillsynsverksamhet. 

• Använda EU-budgeten på ett mer samordnat sätt för att se till att medlemsstaterna tillämpar 
EU-rätten. 

• Uppmuntra generaldirektoraten på olika politikområden att utbyta kunskaper och expertis 
om medlemsstaterna.  

• Främja efterlevnad på ett sätt som är mer inriktat på enskilda medlemsstaters behov och mer 
konsekvent mellan olika politikområden. 

• Skapa en övergripande ram för styrning av tillsynen som bygger på de prioriteringar och 
riktmärken som fastställts. 

• Se till att de berörda parterna får tillgång till mer sammanställd information och analyser. 

Meddelande till redaktörer 

Översiktliga analyser är dokument som beskriver och analyserar komplexa och omfattande 
politikområden eller förvaltningsfrågor, där Europeiska revisionsrätten använder sin samlade 
erfarenhet och kunskap i det aktuella ämnet, ofta med ett övergripande perspektiv. 

Revisionsrättens översiktliga analys Genomförandet av EU-rätten i praktiken – Europeiska 
kommissionens tillsynsansvar enligt artikel 17.1 i EU-fördraget finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på engelska (de övriga språken kommer att offentliggöras inom kort). 

Måndagen den 24 september anordnar revisionsrätten en konferens i Bryssel för att med olika 
intressenter diskutera denna översiktliga analys och, mer generellt, genomförandet av EU-rätten i 
praktiken. Ett begränsat antal platser kommer att vara tillgängliga för pressen. Om du vill delta i 
konferensen och om du vill ha mer information kan du kontakta revisionsrättens presstjänst och 
anmäla ditt intresse så snart som möjligt och senast den 10 september 2018. 
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