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Audiitorite sõnul tuleb õigusaktide läbivaatamisel 
paremat institutsioonidevahelist koostööd teha 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Euroopa Komisjoni õigusaktide läbivaatamise 
süsteem liikmesriikide sarnaste süsteemidega hästi võrreldav. Audiitorite arvates on 
kvaliteetsed järelhindamised õigusaktide kvaliteedi jaoks kriitilise tähtsusega. Audiitorid leidsid 
siiski mitmeid puudusi, mis puudutasid enamasti läbivaatamisklausleid käsitlevate ühiste 
institutsioonidevaheliste määratluste puudumist, teatud läbivaatamiste ebaselget käsitlemist 
ning õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmis (REFIT) selguse puudumist. 

Õigusaktide jõustumisjärgne järelhindamine on komisjoni parema õigusloome poliitika keskne 
osa. Parem õigusloome tähendab poliitika ja seaduste kujundamist selliselt, et need saavutaksid 
oma peamised eesmärgid ja võimaldaksid üldsusel teha tõenditel põhinevaid valikuid. Sellise 
töömeetodi abil püütakse tagada poliitiliste otsuste väljatöötamine avatult, läbipaistvalt, olles 
teadlikud parimatest olemasolevatest tõenditest ning olles igakülgselt kaasanud sidusrühmad. 
See hõlmab kogu poliitikatsüklit alates poliitika kujundamisest ja ettevalmistamisest kuni selle 
vastuvõtmise ja kohaldamise (sh jõustamine) ning hindamise ja läbivaatamiseni välja. 

Audiitorid hindasid, kas ELi õigusaktide järelhindamise süsteemi kavandamine on olnud 
nõuetekohane ning kas seda on piisavalt hästi rakendatud, hallatud ja selle kvaliteeti kontrollitud. 
Kokkuvõttes jõuti järeldusele, et komisjoni läbivaatamised on enamiku liikmesriikide olukorraga 
hästi võrreldavad. Hindamise süsteem on hästi kavandatud, hästi juhitud ja hoolikalt kontrollitud. 
Samas ei kehti muud liiki läbivaatamiste suhtes sama ranged kvaliteedikontrolli standardid, isegi 
kui nende aluseks olev töö võib olla hindamistega sarnase iseloomu, kestuse ja maksumusega. 

„Läbivaatamised aitavad seadusandjatel mõista konkreetse poliitika või määruse mõju, puudusi 
ja eeliseid,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Henri Grethen. „Seepärast 
on oluline, et need nõuetekohaselt läbi viidaks.“ 

Audiitorite sõnul kasutatakse läbivaatamis- ja järelevalveklausleid palju, ehkki ELi institutsioonide 
ühiste määratluste ja suuniste puudumine tähendab, et nende sisu ja oodatavad väljundid ei ole 
alati selged. Sellest hoolimata on nende kasutamine õigusaktides viimastel aastatel suurenenud. 

http://www.eca.europa.eu/
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Mitmel juhul, kui komisjoni ettepanek ei sisaldanud läbivaatamisklauslit, lisati see 
õigusloomeprotsessi käigus. Audiitorite arvates on see positiivne. 

Audiitorid kontrollisid ka õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT), mille 
eesmärk on kaotada bürokraatia ja vähendada kulusid, seadmata sealjuures ohtu poliitika 
eesmärke. Nad leidsid, et REFITi aluspõhimõtted ja selle kohaldatavad kriteeriumid on ebaselged.  

Audiitorid esitavad komisjonile mitmeid soovitusi, millest mõningate abil on võimalik arendada 
edasi ja tõhustada komisjoni, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liikmesriikide vahelist ELi ühise 
institutsioonidevahelise koostöö süsteemi. 

Toimetajatele 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade 
sidusrühmad ja tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest 
viiakse ka ellu. Elluviidud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike 
jaoks. 

Eriaruanne nr 16/2018: „ELi õigusaktide järelhindamine: süsteem toimib hästi, kuid ei ole täielik“ 
on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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