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Luxemburg den 12 juni 2018

Bättre interinstitutionellt samarbete behövs kring
översynen av lagar, säger EU:s revisorer
Europeiska kommissionens system för översyn av lagar står sig väl i jämförelsen med
motsvarande system i medlemsstaterna, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.
Efterhandsöversyner av hög kvalitet är avgörande för lagstiftningens kvalitet, säger
revisorerna. De ser dock ett antal brister som främst rör avsaknaden av gemensamma
interinstitutionella definitioner när det gäller översynsklausuler, oklar behandling av vissa
typer av översyner samt otydligheter i programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och
resultat (Refit-programmet).
Att lagstiftning ses över efter att den har trätt i kraft är en viktig del av Europeiska
kommissionens politik för bättre lagstiftning. Bättre lagstiftning innebär att politik och lagar
utformas så att de viktigaste målen uppnås och offentliga organ kan göra evidensbaserade val.
Det är ett arbetssätt som bör leda till att politiska beslut kan förberedas på ett öppet och
transparent sätt och baseras på bästa tillgängliga rön med ett omfattande deltagande från
berörda parter. Det omfattar hela den politiska cykeln från utformning och utarbetande av
politiken till antagande, genomförande och tillämpning (inbegripet verkställighet) och slutligen
utvärdering och revidering.
Revisorerna bedömde huruvida EU:s system för efterhandsöversyn av lagstiftning hade planerats
på rätt sätt och genomförts, förvaltats och kvalitetskontrollerats på ett tillfredsställande sätt.
Deras övergripande slutsats var att kommissionens översyner står sig väl i jämförelsen med
situationen i de flesta medlemsstater. Systemet för utvärderande översyner är väl utformat, väl
förvaltat och noggrant kvalitetskontrollerat. Men andra typer av översyner omfattas inte av
samma strikta kvalitetskontrollnormer, trots att det bakomliggande arbetets art, tidsåtgång och
kostnader kan vara ungefär desamma som för utvärderingar.
”Översynerna hjälper lagstiftarna att förstå effekterna av, bristerna i och fördelarna med en viss
politik eller lagstiftning”, sade Henri Grethen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som
ansvarar för rapporten. ”Därför är det ytterst viktigt att de utförs på rätt sätt.”

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Översyns- och övervakningsklausuler används frekvent, säger revisorerna, men eftersom det inte
finns gemensamma definitioner och riktlinjer för EU-institutionerna är klausulernas innehåll och
deras förväntade output inte alltid tydlig. Trots det har det på senare år blivit allt vanligare att
sådana klausuler ingår i lagstiftningstexter. I flera fall där ingen översynsklausul ingick, lades en
sådan till under lagstiftningsprocessen. Revisorerna betraktar detta som ett positivt steg.
Revisorerna tittade även på programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet) som syftar till att minska byråkratin och kostnaderna utan att äventyra de politiska
målen. De ansåg att den logiska grunden för Refit-programmet var oklar, liksom dess
tillämpningskriterier.
Revisorerna lämnar flera rekommendationer till kommissionen, bland annat om vidareutveckling
och förbättring av EU:s system för gemensamt interinstitutionellt samarbete mellan
kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna.
Meddelande till redaktörer
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 16/2018 Efterhandsöversyn av EU:s lagstiftning: ett väletablerat men
ofullständigt system finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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