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Tiivistelmä
I Komission paremman sääntelyn toimintakehys on joukko periaatteita ja välineitä,

jotka tukevat Euroopan komissiota toimintapolitiikkojen kehittämisessä ja
lainsäädäntöehdotusten valmistelussa. Paremman sääntelyn tavoitteena on varmistaa,
että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää; kansalaiset ja sidosryhmät voivat
osallistua toimintapoliittisen ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin; EU:n toimet
perustuvat näyttöön ja vaikutusten ymmärtämiseen; yritysten, kansalaisten ja julkisen
hallinnon sääntelytaakka pidetään mahdollisimman pienenä.

II Paremmassa sääntelyssä ei ole kyse EU-lainsäädännön lisäämisestä tai

vähentämisestä eikä liioin tiettyjen politiikanalojen sääntelyn purkamisesta tai
painoarvon vähentämisestä. Parempi sääntely tarkoittaa sen sijaan luotettavan näytön
tarjoamista oikea-aikaisia ja perusteltuja poliittisia päätöksiä varten. Parempi sääntely
kattaa kaikki EU:n politiikanalat ja koko toimintapoliittisen syklin – EU-lainsäädännön
valmistelun, hyväksymisen, täytäntöönpanon ja soveltamisen. Keskeiset paremman
sääntelyn välineet ovat sidosryhmien kuuleminen, toimintapoliittisia vaihtoehtoja
koskeva vaikutustenarviointi, lakien täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta sekä
EU:n toimintapolitiikkojen ja lakien arviointi. Paremmalla sääntelyllä on merkitystä
myös tilintarkastustuomioistuimelle – EU:n ulkoiselle tarkastajalle – sillä hyvin
suunnitellut toimintapolitiikat ja lait tehostavat myös tilivelvollisuutta ja julkisen
sektorin tarkastusta.

III Parempi sääntely on ollut keskeinen osa EU:n päätöksentekoa lähes 20 vuoden

ajan. Vuonna 2002 komissio oli jo toteuttanut ensimmäiset lainsäädäntöehdotustensa
vaikutustenarvioinnit ja julkiset kuulemiset. Nyttemmin, vuonna 2015, komissio on
lisännyt paremman sääntelyn keskeisiin prioriteetteihinsa. Tämä näkyi komission
organisaatiomuutoksissa ja sen työohjelmissa, joissa huomio siirrettiin takaisin
keskeisiin painopisteisiin (”suurissa asioissa suuri”) ja tehtäväksi annettiin paremman
sääntelyn vieminen entistä pidemmälle EU:n tasolla. Vuonna 2016 Euroopan
parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat sopimuksen paremmasta
lainsäädännöstä, ja vuonna 2017 komissio saattoi päätökseen laajamittaisen
uudistuksen, joka koski sen vuonna 2015 antamia paremman sääntelyn suuntaviivoja
ja välineistöä. Vuonna 2019 komissio julkaisi tulokset tilannekatsauksestaan, jossa
arvioitiin, kuinka parempi sääntely on toistaiseksi toiminut.

IV Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 alkaen toimittanut useita parempaa

sääntelyä koskevia tarkastuksia. Tämä katsaus perustuu seuraaviin lähteisiin: aiempien
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten relevantit tulokset; Taloudellisen yhteistyön
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ja kehityksen järjestön (OECD) paremman sääntelyn politiikoista hiljattain tekemä
kansainvälinen vertailu; tilintarkastustuomioistuimen analyysi, joka koskee komission
julkaisemia tai akateemisen tutkimuksen tuottamia asiakirjoja;
tilintarkastustuomioistuimen järjestämät kuulemiset Euroopan parlamentin ja
neuvoston, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alan
asiantuntijoiden kanssa. Katsauksen avulla on tarkoitus osallistua julkiseen
keskusteluun, joka koskee EU:n lainsäädäntöä ja parempaa sääntelyä nykyisellä
vaalikaudella. Kyseessä ei ole tarkastus.

V Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission tilannekatsauksen

tuloksiin ja katsoo, että komissio on yleisesti ottaen tehnyt oikeat päätelmät siitä,
mistä aiemmista kokemuksista on syytä ottaa oppia. Lisäksi komissio on yksilöinyt
relevanteimmat alat, joilla näyttöön perustuvaa päätöksentekoa voitaisiin entisestään
parantaa. Tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota myös useisiin keskeisiin
haasteisiin, jotka on syytä ottaa huomioon tarkistettaessa parempaan sääntelyyn
perustuvaa lähestymistapaa EU:ssa tulevina vuosina.

VI Paremman sääntelyn onnistuminen riippuu siitä, soveltaako komissio paremman

sääntelyn välineitä tehokkaasti, vaikuttavasti ja johdonmukaisesti kaikilla eri
politiikanaloilla. Kuten komission tilannekatsaus ja tilintarkastustuomioistuimen
katsaus vahvistavat, joidenkin välineiden käyttötapaa on varaa parantaa. Esimerkiksi
kansalaiset ja muut sidosryhmät voitaisiin pyrkiä kuulemisprosessin avulla
saavuttamaan paremmin. Lisäksi näyttöön perustumista voitaisiin lisätä
päätöksenteossa ja edistää, seurata sekä valvoa EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja
soveltamista.

VII Paremman sääntelyn tavoitteiden saavuttaminen riippuu myös siitä, kuinka

vaikuttavaa yhteistyö komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä on. Siksi
onkin olennaisen tärkeää, että lainsäädäntövallan käyttäjät noudattavat parempaa
lainsäädäntöä koskevan toimielintenvälisen sopimuksen sitoumuksia, jotka edistävät
läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Tässä katsauksessa
tilintarkastustuomioistuin korostaa, kuinka tärkeää on välttää tarpeetonta
monimutkaisuutta lainsäädäntöehdotusten hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa,
edellyttää lainsäädännössä riittävää tiedonkeruuta toimintapolitiikkojen
soveltamisesta, kannustaa kansalaisia osallistumaan toimintapoliittiseen sykliin ja
tehdä EU:n lakien valmistelusta, hyväksymisestä, täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
aiempaa läpinäkyvämpää. Kansallisilla parlamenteilla ja jäsenvaltioiden viranomaisilla
on lisäksi keskeinen asema EU:n lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä ja näiden sääntöjen täytäntöönpanon ja soveltamisen käytännön
seurannassa.
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VIII Lopuksi tilintarkastustuomioistuin esittää joitakin tulevaisuutta koskevia

näkökohtia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempien tarkastustulostensa ja
tutkimiensa tietojen perusteella seuraavat keskeiset haasteet, jotka komissiolla, EU:n
lainsäädäntövallan käyttäjillä ja jäsenvaltioilla on edessään niiden pyrkiessä
saavuttamaan paremman sääntelyn tavoitteet tulevaisuudessa:

o

Sen varmistaminen, että EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädäntöaloitteiden
perustana on riittävästi laadukkaita kuulemisia, arviointeja ja
vaikutustenarviointeja.

o

Sen varmistaminen, että lainsäädäntöehdotuksissa edellytetään riittävän näytön
keräämistä vaikuttavan seurannan ja arvioinnin tueksi.

o

EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen entisestään ja sen täytäntöönpanon ja
soveltamisen seuranta jäsenvaltioissa.

o

Lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden parantaminen kansalaisia ja muita
sidosryhmiä ajatellen.
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Johdanto
01 Euroopan unionin (EU) toimintapolitiikat ja lainsäädäntö vaikuttavat EU:n

kansalaisten elämään ja sen alueella tapahtuvaan yritystoimintaan. EU:lla on mittava
lainsäädäntö, joka kehittyy jatkuvasti. Lainsäädäntöön tulee muutoksia, kun
toimintapolitiikkoja muutetaan tai kun hyväksytään uutta EU-lainsäädäntöä,
muutetaan tai kumotaan olemassa olevaa lainsäädäntöä tai kun lainsäädäntö
vanhentuu. Komissiolla on keskeinen asema EU-lainsäädännön valmistelussa,
soveltamisen seurannassa ja tulosten arvioinnissa. Lähestymistavasta, jota komissio
soveltaa päätöksentekoon ja lainsäädäntöön, käytetään nimitystä parempi sääntely.

02 Paremman sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että päätöksenteko on avointa ja
läpinäkyvää; kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua toimintapoliittisen ja
lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin; EU:n toimet perustuvat näyttöön ja
vaikutusten ymmärtämiseen; yritysten, kansalaisten ja julkisen hallinnon
sääntelytaakka pidetään mahdollisimman pienenä. EU:n toiminnalla olisi saatava
aikaan yksinkertainen, selkeä, vakaa ja ennakoitava sääntelykehys kansalaisille ja
muille sidosryhmille. Samalla olisi kyettävä vastaamaan uusiin haasteisiin ja
muuttuneisiin poliittisiin prioriteetteihin. Siksi on olennaisen tärkeää, että komissio
soveltaa paremman sääntelyn periaatteitaan vaikuttavalla tavalla, sillä tämä vaikuttaa
EU:n toimintapolitiikkojen tuloksellisuuteen ja EU:n tilivelvollisuuteen kansalaisille ja
muille sidosryhmille.

03 Parempi sääntely kattaa kaikki politiikanalat ja koko toimintapoliittisen syklin (ks.

kaavio 1). Keskeiset paremman sääntelyn välineet ovat sidosryhmien kuuleminen,
toimintapoliittisia vaihtoehtoja koskeva vaikutustenarviointi, lakien täytäntöönpanon
ja soveltamisen seuranta sekä EU:n toimintapolitiikkojen ja lakien arviointi.
Vaikutustenarviointien ja tarkastettavaksi valittavien arviointien laatua tutkii komission
sääntelyntarkastelulautakunta. Lautakuntaan kuuluu kolme komission ylempää
virkamiestä ja kolme sen ulkopuolelta nimitettyä jäsentä. Liite I – Katsaus
toimintapoliittisen syklin vaiheisiin sekä paremman sääntelyn periaatteisiin,
tavoitteisiin, välineisiin ja menettelyihin (tarkempi kuvaus siitä, kuinka komissio
soveltaa paremman sääntelyn lähestymistapaa kussakin toimintapoliittisen syklin
vaiheessa).
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Kaavio 1 – Parempi sääntely osana toimintapoliittista sykliä

Sidosryhmien
näkemykset

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission paremman sääntelyn suuntaviivojen perusteella.

04 Parempi sääntely on ollut keskeinen osa EU:n päätöksentekoa lähes 20 vuoden

ajan. Vuonna 2002 komissio oli jo suorittanut ensimmäiset lainsäädäntöehdotustensa
vaikutustenarvioinnit ja julkiset kuulemiset 1. Nyttemmin, toukokuussa 2015, komissio
hyväksyi asiakirjan EU:n agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin 2. Tämä
johti myös muutoksiin komission organisaatiossa ja sen työohjelmissa, joissa huomio
siirrettiin takaisin keskeisiin painopisteisiin (”suurissa asioissa suuri”) ja tehtäväksi
annettiin paremman sääntelyn vieminen entistä pidemmälle EU:n tasolla. Komissio
allekirjoitti 13. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin (EP) ja neuvoston 3 kanssa
toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä. Sopimuksen oli
tarkoitus täydentää parempaa lainsäädäntöä koskevia aiempia sopimuksia ja
julkilausumia 4. Toimielinten välisen sopimuksen perusteella lainsäädäntövallan
käyttäjät sitoutuivat tiettyjen toimien osalta yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on
edistää läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Joulukuussa 2016
komissio julkaisi tiedonannon EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista
parantamalla 5. Tiedonannon mukaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa ja
soveltamista on pyrittävä parantamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, sillä
yhteistyö on edellytyksenä toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle. Komissio
aloitti vuonna 2018 tilannekatsauksen laadinnan parempaa sääntelyä koskevista
kehityssuuntauksista. Tilannekatsauksen tulokset julkaistiin huhtikuussa 2019 6.
Tilintarkastustuomioistuin on asettanut tilannekatsauksen tulokset tämän katsauksen
keskeiseksi viitekehykseksi.
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05 EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin edistää

avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Paremmalla sääntelyllä on merkitystä myös
tilintarkastustuomioistuimelle – EU:n ulkoiselle tarkastajalle – sillä hyvin suunnitellut
toimintapolitiikat ja lait tehostavat myös tilivelvollisuutta ja julkisen sektorin
tarkastusta. Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 alkaen julkaissut useita
kertomuksia, joissa käsitellään komission paremman sääntelyn lähestymistapaan
liittyviä keskeisiä osa-alueita, kuten vaikutustenarviointeja, arviointeja
(jälkitarkastukset), EU:n lainsäädännön soveltamisen seurantaa sekä julkisia
kuulemisia 7. Se on tuonut näiden välineiden käyttöön liittyviä kysymyksiä esiin myös
useissa kertomuksissaan, jotka koskevat EU:n eri toimintapolitiikkoja ja ohjelmia 8.
Katsauksen avulla on tarkoitus osallistua julkiseen keskusteluun, joka koskee EU:n
lainsäädäntöä ja parempaa sääntelyä nykyisellä vaalikaudella. Katsaus muodostaa
tilintarkastustuomioistuimen vastauksen parempaa sääntelyä koskevaan komission
tilannekatsaukseen, ja siinä yksilöidään keskeiset haasteet, joihin vastaamista
tilintarkastustuomioistuin voi seurata alaa koskevissa tulevissa tarkastuksissaan.
Kyseessä ei kuitenkaan ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä
julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai tätä tarkoitusta varten kerättyyn aineistoon.
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Katsauksen laajuus ja lähestymistapa
06 Katsauksessa hyödynnetään tilintarkastustuomioistuimen omia julkaistuja

kertomuksia, komission tilannekatsausta, komission sääntelyntarkastelulautakunnan ja
sisäisen tarkastuksen raportteja sekä akateemisia julkaisuja. Tilintarkastustuomioistuin
käyttää myös luotettavana pitämäänsä julkista tietoa, kuten Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD) paremman sääntelyn politiikoista vuonna 2018 tekemää
kansainvälistä vertailua 9. Lisäksi katsausta varten kuultiin keskeisiä sidosryhmiä, joilta
kysyttiin näkemyksiä komission paremman sääntelyn lähestymistavasta (ks. liite II –
Keskeisten sidosryhmien näkemyksiä paremman sääntelyn eri välineistä). Lopuksi
tilintarkastustuomioistuin pyysi alan asiantuntijapaneelilta palautetta katsauksensa
alustavista tuloksista (ks. liite III – Katsausta varten konsultoidut asiantuntijat).

07 Tässä katsauksessa noudatetaan samaa rakennetta kuin komissio

tiedonannossaan, jossa se esitti parempaa sääntelyä koskevan tilannekatsauksensa
tulokset:
o

komission yleiset kokemukset paremman sääntelyn toimien toteuttamisesta

o

julkinen osallistuminen päätöksentekoon

o

päätöksenteon perustana oleva näyttö

o

EU:n lainsäädäntö

o

toimielinten välinen yhteistyö lainsäädännön alalla.

Kunkin osion alussa selitetään ensin laatikossa keskeiset aiheet ja parantamista
vaativat osa-alueet. Niitä käsitellään tarkemmin kohdissa, jotka esitetään laatikon
jälkeen. Katsauksen lopuksi esitetään johtopäätökset tulevia toimia silmällä pitäen.
Katsausta varten on otettu huomioon helmikuuhun 2020 mennessä saatavilla olleet
tiedot.
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Komission paremman sääntelyn
lähestymistapa
Komission yleiset johtopäätökset aiemmista kokemuksista
Laatikko 1
Komissio teki tilannekatsauksensa avulla eräitä yleisiä johtopäätöksiä, jotka
koskivat aiempia kokemuksia. Tilannekatsaus perustui pääasiassa julkisiin ja
kohdennettuihin kuulemisiin (esim. komission henkilöstön tai eri toimielimiä
edustavien kumppaneiden kanssa), OECD:n suorittamiin kehittyneiden maiden
sääntelyprosessien vertailuihin sekä akateemiseen kirjallisuuteen.
Johtopäätöksinään komissio totesi muun muassa, että perusteet paremman
sääntelyn jatkamiselle ovat edelleen vahvat, paremman sääntelyn välineitä
voitaisiin soveltaa tehokkaammin ilman että niiden tarkoitusperä kärsii ja
paremman sääntelyn on oltava muiden EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa
toteutettava yhteinen ponnistus, jotta sen tavoitteet voidaan saavuttaa.
Komissio on tilannekatsauksessaan yleisesti ottaen määrittänyt kokemukset,
joista on otettava oppia, ja yksilöinyt relevanteimmat alat, joilla lisäparannukset
olisivat tarpeen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa silmällä pitäen.
Parantamisen varaa on sen mukaan etenkin paremman sääntelyn keskeisten
toimien tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa (konsultoinnit, vaikutustenarvioinnit
ja muut arvioinnit).
Tilintarkastustuomioistuin tukee myös näkemystä, jonka mukaan muiden EU:n
toimielinten ja jäsenvaltioiden on osallistuttava merkittävällä tavalla EU:n
toimintapolitiikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Paremman sääntelyn
tavoitteita ei kyetä saavuttamaan ilman niiden vaikuttavaa panosta.

08 Paremmassa sääntelyssä ei ole kyse EU-lainsäädännön lisäämisestä tai

vähentämisestä eikä liioin tiettyjen politiikanalojen sääntelyn purkamisesta tai
painoarvon vähentämisestä. Parempi sääntely tarkoittaa sen sijaan luotettavan näytön
tarjoamista oikea-aikaisia ja perusteltuja poliittisia päätöksiä varten.
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien on myös
osoitettava lisäarvoa 10. Paremman sääntelyn lähestymistavan vaikuttava
täytäntöönpano edistää myös läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta, jotka molemmat ovat
välttämättömiä, jotta kyetään lujittamaan kansalaisten luottamusta EU:n
lainsäädäntään. Tätä taustaa vasten tilintarkastustuomioistuin katsoo, että paremman
sääntelyn perusteet ovat vahvalla pohjalla.
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09 Komissio katsoo tilannekatsauksessaan, että paremman sääntelyn toimien

tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa on parantamisen varaa 11. Komission olisi
poikettava harvemmin niistä yleisistä säännöistä, jotka koskevat julkisten kuulemisten,
vaikutustenarviointien ja muiden arviointien toteuttamisen tarvetta. Nykyisin
neljäsosaan lainsäädäntöehdotuksista ei kohdisteta vaikutustenarviointeja (ks.
tarkemmin kohdat 17 ja 18) ja alle kolmasosa vaikutustenarvioinneista pohjautui
riittävän hyvin valmisteltuihin ja asianmukaisesti hyödynnettyihin arviointeihin (ks.
kohta 20).

10 Muut EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat keskeisessä asemassa EU:n

toimintapolitiikkojen ja ohjelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Siksi niiden
sitoutuminen paremman sääntelyn täytäntöönpanon onnistumiseen on niin
ratkaisevan tärkeää. Komission ja EU:n lainsäädäntövallan käyttäjien (EP ja neuvosto)
välillä tarvitaan vaikuttavaa yhteistyötä, jotta paremman sääntelyn tavoitteet
saavutetaan). Niiden on vältettävä lainsäädännön tarpeetonta monimutkaisuutta ja
huolehdittava lakisääteisistä vaatimuksista, jotka koskevat tosiseikkoihin perustuvien
arviointien ja vaikutustenarviointien vaatimien tietojen keruuta. Niiden on myös
suoritettava vaikutustenarvioinnit ennen merkittävien muutosten tekoa komission
lainsäädäntöehdotuksiin ja edistettävä suurempaa julkista osallistumista EU:n
lainsäädäntöprosessiin. Kansallisilla parlamenteilla ja jäsenvaltioiden viranomaisilla
on lisäksi keskeinen asema EU:n lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä ja näiden sääntöjen täytäntöönpanon ja soveltamisen käytännön
seurannassa.

11 Tilintarkastustuomioistuimen EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana

toimittamat tarkastukset edistävät myös osaltaan paremman sääntelyn tavoitteita
huomautuksin, johtopäätöksin ja suosituksin, jotka koskevat sitä, kuinka EU:n
toimintapolitiikkoja ja ohjelmia voitaisiin mahdollisesti panna täytäntöön
vaikuttavammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Tässä yhteydessä
tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio on viitannut sen työhön
kootessaan tilannekatsaukseen perustuvia kokemuksia, joista on otettava oppia.
Esimerkkinä voidaan mainita jälkitarkastuksia koskenut erityiskertomus 16/2018.
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Julkinen osallistuminen päätöksentekoon
Laatikko 2
Kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat osallistua EU:n päätöksentekoon komission
käynnistämien kuulemismenettelyjen avulla. Kansalaiset ja muut sidosryhmät
voivat ehdottaa komissiolle uusien lakien esittämistä myös eurooppalaisen
kansalaisaloitteen avulla.
Tilintarkastustuomioistuin totesi julkisia kuulemisia koskeneessa
erityiskertomuksessaan 14/2019, että julkisia kuulemisia koskeva komission
toimintakehys on laadukas ja että sen tarkastamien komission julkisten
kuulemisten valmistelut ja toteutus olivat tyydyttäviä.
Komissio sai sääntelypolitiikkaa ja hallintotapaa koskevien OECD:n vuoden 2018
indikaattoreiden perusteella korkeimmat pisteet sidosryhmien osallistumisesta 12.
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin katsoo, että haasteena on edelleen parantaa
seuraavia osa-alueita:
o

Julkisia kuulemisia koskevia tiedotustoimia voitaisiin parantaa kohdentamalla
ne paremmin kansalaisille, viestintätoimia voitaisiin parantaa osallistumisen
laajentamiseksi ja kielijärjestelyihin sovellettavia kriteereitä parantaa sen
varmistamiseksi, että keskeiset asiakirjat käännetään niin monelle kielelle
kuin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

o

Julkisten kuulemisten tulosten perusteella toteutetuista jatkotoimista olisi
raportoitava paremmin.

o

Kansalaisten osallistumista lainsäädäntöehdotusten vireillepanoon
eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla olisi varaa lisätä.

12 Tilintarkastustuomioistuin toi julkisia kuulemisia koskeneessa

erityiskertomuksessaan 14/2019 esille tiettyjä ongelmia osallistumisen edistämiseen
tähtäävässä tiedotustoiminnassa. Puutteita havaittiin kuulemisstrategioissa, joissa
selvitetään kuulemisten laajuus ja tavoitteet, kohteena oleva sidosryhmät, suunnitellut
kuulemistoimet sekä niiden ajoitus ja sovellettavat kielijärjestelyt.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi, että komissio asetti kuulemistoimilleen
ainoastaan yleisiä tavoitteita eikä aina yksilöinyt niiden kohteena olevia sidosryhmiä 13.

13 Lisäksi kolmanneksessa tutkituista tapauksista etenemissuunnitelma, jossa

sidosryhmille annetaan tietoa kuulemisen tarkoituksesta ja aiotusta käytöstä,
julkaistiin alle neljä viikkoa ennen julkisen kuulemisen käynnistymistä 14.
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että kuulemisia olisi mainostettava laajemmin
suurelle yleisölle näkyvyyden lisäämiseksi, jotta useampi ihminen voisi osallistua
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niihin 15. Komissio on myöntänyt, että sidosryhmillä ei ole riittävästi tietoa
mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon ja kuulemistoimiin 16. Komissio myös
hyväksyi suosituksen, jossa tilintarkastustuomioistuin kehotti sitä lisäämään
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason keskeisten sidosryhmien osallistumista
hyödyntämällä jäsenvaltioissa toimivia edustustojaan paremmin. Samanaikaisesti
tilintarkastustuomioistuin korosti, että resursseihin kohdistuvien vaikutusten kannalta
on välttämätöntä, että tiedotustoimien suunnittelussa otetaan huomioon aloitteen
merkittävyys 17.

14 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suositteli, että keskeiset kuulemisasiakirjat

käännettäisiin kaikille virallisille kielille kaikkien ensisijaisten aloitteiden ja laajan
yleisen kiinnostuksen kohteena olevien aloitteiden osalta. Komissio hyväksyi tämän
suosituksen osittain, sillä se katsoo, että menettelystä aiheutuisi huomattavaa painetta
sen resursseihin, minkä lisäksi päätöksentekoprosessi viivästyisi 18. Kuten komissio
totesi, kaikki vuoden 2018 julkisiin kuulemisiin liittyvät kyselylomakkeet olivat
saatavilla vähintään kahdella kielellä ja niistä 71 prosenttia käännettiin kaikille
virallisille kielille (iiriä lukuun ottamatta)19. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin katsoi,
että oli syytä määrittää selkeämmin, millaisin perustein päätetään kuulemisasiakirjojen
kääntämisestä kaikille virallisille kielille sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n
kansalaiset voivat osallistua kuulemisiin, jotka koskevat yleisen kiinnostuksen
kohteena olevia aloitteita 20.

15 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita siinä, kuinka komissio

raportoi julkisten kuulemisten perusteella toteutetuista jatkotoimista. Se havaitsi
esimerkiksi tapauksia, joissa komissio ei selittänyt selkeästi, miten vastaajien
näkemykset vaikuttivat lainsäädäntöehdotuksessa esitettyihin vaihtoehtoihin 21. Myös
komission tilannekatsauksessa havaittiin ongelmia tältä osin. Kaiken kaikkiaan lähes
40 prosenttia komission julkisten kuulemisten vastaajista oli tyytymättömiä
kuulemisten tuloksia koskevaan raportointiin 22.

16 Eurooppalaisen kansalaisaloitteen23 avulla kansalaiset voivat pyytää komissiota

suoraan panemaan sääntelytoimet vireille. Eurooppalainen kansalaisaloite ei edellytä
komissiolta lainsäädäntöaloitetta. Komissio saa päättää, ryhtyykö se kansalaisaloitteen
johdosta toimiin vai ei. Aloite otettiin käyttöön vuonna 2012. Käyttöönoton ja
vuoden 2019 puolivälin välisenä aikana rekisteröidyistä 64 eurooppalaisesta
kansalaisaloitteesta neljä sai taakseen tarvittavan, vähintään miljoonan EU:n
kansalaisen tuen (ks. kaavio 2)24. Asianomaisista tapauksista kahdessa komissio teki
lainsäädäntöehdotuksen 25. Eräässä toisessa tapauksessa komissio ehdotti tiettyjä
muita kuin lainsäädäntöön perustuvia seurantatoimia Neljännessä tapauksessa
komissio päätti olla esittämättä lainsäädäntöaloitetta, sillä se piti voimassa olevaa
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säädösperustaa tarkoituksenmukaisena. EP ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2019
komission ehdotuksen perusteella tarkistetun eurooppalaista kansalaisaloitetta
koskevan asetuksen, jonka tavoitteena oli kannustaa kansalaisia osallistumaan ja
helpottaa aloitteiden organisointia. Uudet säännöt edellyttävät, että
organisoijaryhmille annetaan parempaa teknistä apua. Lisäksi niissä sallitaan se, että
jäsenvaltiot laskevat osallistujien alaikärajan kuuteentoista vuoteen. Nämä säännöt
tulivat voimaan vuoden 2020 alussa 26.

Kaavio 2 – Eurooppalaiset kansalaisaloitteet
Rekisteröidyt aloitteet, jotka ovat saaneet riittävästi tukea
Rekisteröidyt aloitteet, jotka eivät ole saaneet riittävästi tukea
Perutut aloitteet
Vireillä olevat aloitteet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (eurooppalaista
kansalaisaloitetta koskeva verkkosivusto).
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Päätöksenteon perustana oleva näyttö
Laatikko 3
Komissio viittaa ’vaikutustenarvioinneilla’ (impact assessments) toimintapoliittisia
vaihtoehtoja koskeviin ennakkoarviointeihin (ex-ante assessment) ja ’arvioinneilla’
(evaluations) toimintapolitiikan toteuttamista koskeviin jälkiarviointeihin 27.
Komissio kohdistaa myös ’ennakkoarviointeja’ (ex-ante evaluations) sellaisiin
suuria meno-ohjelmia koskeviin ehdotuksiin, joiden kohdalla ei vaadita
vaikutustenarviointeja. Vaikutustenarvioinnit ja arvioinnit ovat asianomaisesta
politiikanalasta, laista tai meno-ohjelmasta vastaavien komission pääosastojen
vastuulla. Komissio on perustanut sääntelyntarkastelulautakunnan, jonka
tehtävänä on valvoa vaikutustenarviointien ja arviointien laatua.
Komissio saavutti sääntelypolitiikkaa ja sääntelyn hallintaa koskevien OECD:n
vuoden 2018 indikaattoreiden perusteella primaarilainsäädännön
vaikutustenarviointien 28 osalta kolmanneksi korkeimman sijan 29 ja jälkiarviointien
osalta neljänneksi korkeimman sijan 30.
Tilintarkastustuomioistuin totesi jälkitarkastuksia koskeneessa
erityiskertomuksessa 16/2018 31, että komissio on suunnitellut
arviointijärjestelmän, jota hallinnoidaan ja jonka laatua valvotaan kaiken
kaikkiaan hyvin 32.
Tilintarkastustuomioistuin suoritti vuoden 2013 vuosikertomuksessaan 33
vaikutustenarviointeja koskeneen erityiskertomuksensa 3/2010 34 seurantaa ja
totesi, että komissio oli sisällyttänyt vaikutustenarvioinnit kiinteäksi osaksi
toimintapolitiikan kehittämistä ja hyödyntänyt niitä lainsäädäntöaloitteidensa
suunnittelun parantamisessa. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin katsoo, että
haasteena on edelleen parantaa seuraavia osa-alueita:
o

merkittävien aloitteiden kattaminen vaikutustenarvioinnein, mukaan lukien
ohjelmat ja toimet, joista aiheutuu huomattavasti menoja

o

vaikutustenarviointien laatunäkökohdat

o

arviointien laatu ja oikea-aikainen saatavuus

o

sääntelyntarkastelulautakunnan tehtävänkuvaus.

17 Komission olisi pääsääntöisesti laadittava vaikutustenarviointi kaikista sen

työohjelmaan sisältyvistä ehdotuksista. Komissio raportoi tilannekatsauksessaan, että
vuosina 2015–2018 sen työohjelmiin sisältyneistä ehdotuksista 19,5 prosentin kohdalla
ei ollut laadittu paremman sääntelyn vaatimusten mukaista vaikutustenarviointia ja
että lisäksi 8,5 prosentin kohdalla tehtiin poikkeuksia (esim. erityinen kiireellisyys).
Seitsemässä prosentissa tapauksista vaikutustenarvioinnin puuttumisesta ei annettu
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julkista selvitystä 35. Kuitenkin yksityiskohtaisessa analyysissa, johon
tilannekatsauksessa viitattiin, todettiin, että kahdessa kolmasosassa analysoiduista
tapauksista vallitsi epäilys siitä, olivatko annetut selitykset riittäviä tai asianmukaisia 36.
EP piti valitettavana sitä, että komission ehdotuksista ei useinkaan tehty
vaikutustenarviointeja. Tämä koski myös sen työohjelmaan sisältyviä ehdotuksia 37.
Sidosryhmät ehdottivat, että kattavuutta lisättäisiin ottamalla käyttöön kevyemmät
menettelyt kiireisiä tapauksia tai sellaisia ehdotuksia varten, joilla merkittäviä
vaikutuksia on vähemmän 38.

18 Varainhoitoasetuksessa edellytetään, että huomattavia menoja sisältäviä

ohjelmia ja toimia koskevista ehdotuksista olisi tehtävä ennakkoarvioinnit 39. Sellaisten
merkittävien ohjelmien tai toimien ennakkoarviointi, joilla odotetaan olevan
huomattavia taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, voidaan tehdä
vaikutustenarviointina — ja tässä tapauksessa komission on lisäksi tutkittava erilaisia
toteutusvaihtoehtoja. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että vaikutustenarvioinnit tai
ennakkoarvioinnit olisi kohdistettava kaikkiin keskeisiin meno-ohjelmiin 40.

19 Vaikutustenarviointien laadun kannalta keskeisiin haasteisiin on vuodesta 2002

lukeutunut eri vaihtoehtojen kustannusten ja hyötyjen määrällinen arviointi 41.
Tilintarkastustuomioistuin on useissa kertomuksissaan yksilöinyt puutteita, joita on
ilmennyt tietojen saatavuudessa ja vaikutusten määrällisessä ja rahallisessa
arvioinnissa 42. Sääntelyntarkastelulautakunta huomautti, että vaikka komissio on
parantanut määrällistä arviointia, ainoastaan neljäsosassa vaikutustenarvioinneista
suoritettiin täysimittainen kustannusten ja hyötyjen määrällinen arviointi 43. Lautakunta
pani myös merkille, että analysoiduista kymmenestä laatutekijästä kaksi oli heikkoja
senkin jälkeen, kun komission yksiköt olivat tarkistaneet niitä koskevat
vaikutustenarvioinnit sääntelyntarkastelulautakunnan laadunvalvonnan perusteella
ennen ehdotusten toimittamista komission sisäiselle lausuntokierrokselle (ks.
kaavio 3). Vuonna 2016 sääntelyntarkastelulautakunta otti vaikutustenarviointien
osalta käyttöön arvion ”myönteinen tietyin varauksin”, jonka saaneita
vaikutustenarviointeja ei lautakunnan mukaan tarvinnut esittää sille uudelleen. Tämän
uuden arvion saaneisiin vaikutustenarviointeihin ei kuitenkaan tehty parannuksia yhtä
todennäköisesti kuin kielteisen lausunnon saaneisiin vaikutustenarviointeihin, jotka oli
esitettävä uudelleen sääntelyntarkastelulautakunnalle 44.
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Kaavio 3 – Vaikutustenarviointien keskimääräinen laatu vuonna 2018
Alkuperäinen vaikutustenarviointi
Hyvä

Tyydyttävä

Komission sisäinen lausuntokierros

Heikko

Heikko

Tyydyttävä

Hyvä

Esitystapa
Kuulemiset, tietopohja ja
metodologia
Toissijaisuusperiaate ja
EU-tason lisäarvo
Tavoitteet ja
toimintalogiikka
Tuleva seuranta
ja arviointi
Soveltamisala ja tausta
Vaihtoehtojen vertailu
ja suhteellisuusperiaate
Ongelmanmäärittely ja
arviointien hyödyntäminen
Vaikutukset
Lähtökohtatilanne ja
vaihtoehdot

90 %

analysoiduista laatutekijöistä

ON TASOLTAAN HEIKKOJA

20 %

analysoiduista laatutekijöistä

ON EDELLEEN TASOLTAAN
HEIKKOJA

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sääntelyntarkastelulautakunnan vuoden 2018
vuosikertomuksen (Annual Report 2018, luku 1.2) perusteella.

20 Komission jälkiarviointien avulla voidaan arvioida EU:n toimintapolitiikkojen

tuloksellisuutta, minkä lisäksi ne tarjoavat arvokkaan panoksen toimintapolitiikkojen
tulevaa kehittämistä varten. Komissio on vuodesta 2013 alkaen sitoutunut arvioimaan
voimassa olevaa lainsäädäntöä ennen kuin se laatii vaikutustenarviointeja uusia
lainsäädäntöehdotuksia varten (”arviointi ensin” -periaate)45.
Sääntelyntarkastelulautakunnan analyysin mukaan alle kolmasosa
vaikutustenarvioinneista perustui asianmukaisesti valmisteltuihin ja oikein käytettyihin
arviointeihin 46. Arviointien laatuun vaikutti merkittävimpänä ongelmana se, ettei
vaikutusten määrällistä arviointia varten ollut saatavilla tarkoituksenmukaista
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tietoa 47. Tilintarkastustuomioistuin on tuonut kertomuksissaan toistuvasti esille
puutteita, jotka liittyvät tuloksellisuuden arviointia varten saatavilla oleviin tietoihin 48.
Kuten sääntelyntarkastelulautakunta totesi, arviointikertomuksissa ei usein kyetty
vastaamaan arviointikysymyksiin, koska asianmukaista tietoa ei ollut saatavilla 49. Tämä
rajoitti myös komission pääosastojen mahdollisuuksia parantaa arviointiraportteja
siten, että sääntelyntarkastelulautakunnan esittämät huolenaiheet olisi voitu ottaa
huomioon (ks. kaavio 4).

Kaavio 4 – Komission pääosastot pitivät usein haastavana parantaa
arviointikertomuksia siten, että sääntelyntarkastelulautakunnan
esittämät huolenaiheet tulisi otettua huomioon
Ei parannusta

Jonkin verran parannusta

Huomattavaa
parannusta

Suunnittelu ja metodologia
Vaikuttavuus ja tehokkuus
Johdonmukaisuus
Relevanssi ja
EU-tason lisäarvo
Esitystapa
Johtopäätösten perusteltavuus

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sääntelyntarkastelulautakunnan vuoden 2018
vuosikertomuksen (Annual Report 2018, luku 3.5) perusteella.

21 Sääntelyntarkastelulautakunnalla on tärkeä tehtävä päätöksenteon perustana

olevan näytön laadun varmistajana. Lautakuntaan kuuluu kolme komission ylempää
virkamiestä ja kolme sen ulkopuolelta nimitettyä jäsentä.
Sääntelyntarkastelulautakunnan vastuuta lisättiin sen edeltäjään,
vaikutustenarviointilautakuntaan, verrattuna siten, että sääntelyntarkastelulautakunta
vastaa myös erikseen valittujen arviointien tutkimisesta. Komission tilannekatsauksen
mukaan kuitenkin vastaajien näkemykset sääntelyntarkastelulautakunnan
puolueettomuudesta jakautuivat tasaisesti 50. Huolenaiheita esiin tuoneet tahot
korostivat esimerkiksi sitä, että lautakunta koostui enimmäkseen komission
virkamiehistä. Jotkin vastaajat esittivät sääntelyntarkastelulautakunnan vastuualaa
laajennettavaksi kattamaan seuraavat kolme toimea: niiden selvitysten validointi,
joiden avulla komissio perustelee vaikutustenarviointien tekemättä jättämisen
merkittävien aloitteiden 51 yhteydessä; johdonmukaisuuden tarkastelu
vaikutustenarvioinnissa huomioon otettujen vaihtoehtojen ja
lainsäädäntöehdotukseen sisältyvien vaihtoehtojen välillä 52; laadunvalvonnan
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kohdistaminen aiempaa suurempaan osuuteen suoritetuista arvioinneista (ks.
kaavio 5) 53.

Kaavio 5 – Sääntelyntarkastelulautakunnan tutkimat arvioinnit
Laaditut arvioinnit

Sääntelyntarkastelulautakunnan
tutkimat arvioinnit

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (laaditut arvioinnit 54 ja
sääntelyntarkastelulautakunnan tutkimat arvioinnit 55).

EU:n lainsäädäntö
Laatikko 4
EU:n lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, kun uusia asetus-, direktiivi- ja
päätösehdotuksia hyväksytään ja kun voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkistetaan
taikka kumotaan tai kun se vanhentuu.
Komission vuosien 2015–2019 työohjelmaan sisältyi vähemmän
lainsäädäntöaloitteita kuin aiempina vuosina. Komissio lisäsi tekemiensä
aloitteiden täytäntöönpanoastetta. Komissio käytti myös REFIT-ohjelmaa
ja -foorumia kanavoidakseen toimet, joiden tavoitteena oli pitää EU:n
lainsäädäntö tarkoituksenmukaisena.
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että Junckerin komissio antoi
merkittäviä lainsäädäntöaloitteita vähemmän kuin edeltäjänsä, mutta aloitteiden
täytäntöönpanoaste kasvoi. EU:n lainsäädännön määrä pysyi kaiken kaikkiaan
vakaana vuosina 1999–2019. Lopuksi voidaan todeta, että EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta jäsenvaltioissa on komissiolle edelleen
haasteellista.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että vastattavana ovat edelleen seuraavat
haasteet:
o

REFIT-aloitteen merkitystä kiinteänä osana komission paremman sääntelyn
lähestymistapaa olisi tarpeen selventää.

o

EU:n lainsäädäntöä olisi yksinkertaistettava siten, etteivät
säännönmukaisuuteen ja tuloksellisuuteen kohdistuvat riskit samalla kasva.
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o

Jäsenvaltioille olisi annettava ohjeistusta siitä, kuinka ne voivat
yksinkertaistaa sääntöjä ja välttää niiden tarpeetonta monimutkaisuutta
ja/tai rasittavuutta.

o

EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista olisi seurattava ja
valvottava paremmin.

22 Junckerin komissio vähensi huomattavasti merkittävien lainsäädäntöaloitteiden

(”ensisijaiset aloitteet”) määrää. Komission vuosien 2015–2019 työohjelmiin sisältyi
108 ensisijaista aloitetta. Määrä on 62 prosenttia pienempi verrattuna 290
ensisijaiseen aloitteeseen, jotka sisältyivät sen työohjelmiin vuosina 2010–2014.
Uusien aloitteiden täytäntöönpanoaste (niiden komission ehdotusten osuus, jotka EP
ja neuvosto hyväksyivät) kasvoi asteittain vuosina 2011–2017 (ks. kaavio 6). EU:n
lainsäädännön määrä pysyi kaiken kaikkiaan vakaana vuosina 1999–2019, sillä EP:n ja
neuvoston kyseisen ajanjakson kuluessa hyväksymien uusien asetusten ja direktiivien
kokonaismäärä vastasi pitkälti kumotun tai vanhentuneen lainsäädännön määrää (ks.
liite IV – Lainsäädäntöehdotukset, hyväksytty lainsäädäntö sekä kumottu ja
vanhentunut lainsäädäntö ja liite V – Lainsäädäntötyö vuosittain ja politiikanalojen
mukaan jaoteltuna). Samaan aikaan kahdeksannen EP:n kaudella (2014–2019)
hyväksytyn EU-lainsäädännön keskimääräinen sivumäärä kasvoi hieman
(4,4 prosenttia) seitsemännen EP:n kauteen (2009–2014) verrattuna 56.

Kaavio 6 – Ensisijaisia aloitteita on suunniteltu vähemmän ja
suunnitelluista aloitteista on pantu täytäntöön suurempi osuus
2010–2014

Komission työohjelma

2015–2019

Suunniteltujen ensisijaisten aloitteiden määrä vuosittain

Suunniteltujen ensisijaisten aloitteiden toteuttamisaste
Toteuttamisasteesta ei ole tietoa

Huom. Täytäntöönpanoastetta arvioitaessa otetaan huomioon ensisijaiset aloitteet, jotka on pantu
täytäntöön joko osittain (ks. komissio, vuotuinen toimintakertomus 2018 – pääsihteeristö, sivu 7) tai
kokonaan.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission vuosien 2010–2019 työohjelmien ja vuosien
2013–2018 vuotuisten toimintakertomusten perusteella.
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23 Junckerin komission keskeisenä tavoitteena oli yksinkertaistaa EU:n

lainsäädäntöä ja vähentää yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvia rasitteita 57. Komissio
käynnisti vuonna 2012 REFIT-ohjelman ja vuonna 2015 REFIT-foorumin osana
pyrkimyksiään varmistaa EU:n lainsäädäntövälineiden tarkoituksenmukaisuus. REFITfoorumin avulla komissio pyysi, keräsi ja arvioi ehdotuksia siitä, kuinka voitaisiin
vähentää rasitteita, joita aiheutuu EU:n lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta
jäsenvaltioissa 58. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille jälkitarkastuksia koskeneessa
erityiskertomuksessaan 16/2018, että REFIT-ohjelman perusteet olivat epäselvät,
samoin kuin kriteerit, joiden mukaan yksittäisiä aloitteita oli merkitty REFIT-aloitteiksi.
Tilintarkastustuomioistuin suositteli myös, että komissio välttäisi antamasta käsitystä,
jonka mukaan REFIT-ohjelma olisi jollakin tapaa erillinen vakiomuotoiseen paremman
sääntelyn sykliin nähden. Komission oma tilannekatsaus vahvisti tältä osin, että REFITohjelma ei ollut riittävän läpinäkyvä 59.

24 Tilintarkastustuomioistuin antaa täyden tukensa komission tavoitteelle

yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja vähentää rasitteita. Onko kuitenkin pyrittävä
huolellisesti varmistamaan, että tämä tapahtuu tarkoituksenmukaisella tavalla.
Yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta antamassaan lausunnossa 6/2018
tilintarkastustuomioistuin pani merkille tapauksia, joissa yksinkertaistaminen saattoi
tapahtua edunsaajien ja julkishallinnon kokeman selkeyden kustannuksella ja
mahdollisesti heikentää käytössä olevia tuloksellisuutta edistäviä mekanismeja.
Tilintarkastustuomioistuin on myös korostanut, että yksinkertaistamisen pitäisi merkitä
tarpeettomien sääntöjen ja menettelyjen poistamista eikä niinkään vain sitä, että
konsolidoidaan olemassaolevia säännöstöjä. Esimerkiksi yhteisestä
maatalouspolitiikasta antamassaan lausunnossa 7/2018 tilintarkastustuomioistuin pani
merkille, että ei ollut selvää, että asetusten määrän vähentäminen johtaisi
yksinkertaistumiseen, sillä samanaikaisesti toimintapolitiikka tulisi muilta osin
monimutkaisemmaksi 60.

25 Lainsäädännön monimutkaisuutta ja yrityksiin sekä kansalaisiin kohdistuvia

rasitteita voi ilmetä myös, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön EU:n direktiivejä.
Jäsenvaltioiden poliittisissa, oikeudellisissa ja perustuslaillisissa järjestelyissä on
huomattavia eroja, mikä vaikuttaa siihen, miten ne panevat EU:n lainsäädäntöä
täytäntöön. Myös EU:n direktiiveihin liittyvien kansallisten
täytäntöönpanotoimenpiteiden määrä ja laajuus vaihtelevat huomattavasti
jäsenvaltiosta toiseen. Katsauksessaan, joka koski EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanoa, tilintarkastustuomioistuin pani merkille korrelaation kansallisten
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja komission käynnistämien rikkomistapausten
lukumäärien välillä 61. Jäsenvaltiot myöntävät, että kansallisiin
täytäntöönpanotoimenpiteisiin saattaa sisältyä vaatimuksia, jotka menevät
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pidemmällä kuin tietyssä direktiivissä määritetyt vaatimukset (”ylisääntely”).
Jäsenvaltiot ovat kuitenkin haluttomia yksilöimään tällaisia tapauksia niiden
käytettävissä olevassa EU:n tietokannassa 62. Tässä yhteydessä
tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että paremmasta lainsäädännöstä vuonna
2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa kehotetaan jäsenvaltioita
määrittämään tällaiset lisävaatimukset joko kansallisten täytäntöönpanosäädösten tai
niihin liittyvien asiakirjojen avulla. Toistaiseksi ainoastaan kaksi jäsenvaltiota on tehnyt
tällaisen ilmoituksen tietokantaan.

26 EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot sopivat, että kun kansalliset viranomaiset

ilmoittavat komissiolle kansallisista voimaansaattamistoimenpiteistä, niiden on – aina
kun se on perusteltua – toimitettava selittäviä asiakirjoja, joissa kuvataan, miten
direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 63. Tilintarkastustuomioistuin on
korostanut, että jäsenvaltiot voisivat toimittaa enemmän ja parempia selittäviä
asiakirjoja 64. Komissio onkin ilmoittanut, että se ryhtyy tutkimaan yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa tarkemmin, olisiko hyödyllistä antaa lisäohjeistusta selittävien
asiakirjojen laatimisesta ja toimittamisesta 65. Tilintarkastustuomioistuin on useissa
kertomuksissaan tuonut esiin, kuinka puutteet, jotka johtuvat siitä, että jäsenvaltiot
eivät ole saattaneet voimaan ja soveltaneet EU:n lainsäädäntöä johdonmukaisesti,
ovat vaikuttaneet EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien tuloksellisuuteen 66.

27 Jatkuvasti suurena pysyttelevä rikkomismenettelyjen määrä osoittaa, että

jäsenvaltioille on edelleen hyvin haasteellista panna täytäntöön ja soveltaa EU:n
lainsäädäntöä oikea-aikaisesti ja oikeellisesti (ks. kaavio 7). Myös Euroopan
parlamentti on kiinnittänyt tähän huomiota 67.

Kaavio 7 – Uusien ja avointen rikkomistapausten lukumäärä
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin unionin lainsäädännön soveltamisen seurantaa koskevien
komission vuosikertomusten ja komission rikkomusasioiden tietokannasta poimittujen tietojen
perusteella (uudet rikkomistapaukset vuosilta 2010–2012).
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28 Tilintarkastustuomioistuin analysoi tämän haasteen luonnetta vuonna 2018 EU:n
lainsäädännön täytäntöönpanosta antamassaan katsauksessa ja kehotti komissiota
tarkastelemaan, voisiko se lisätä toimiaan, joiden avulla se seuraa ja valvoo EU:n
lainsäädännön soveltamista esimerkiksi
o

käyttämällä EU:n talousarviota sen varmistamiseen, että jäsenvaltiot soveltavat
EU:n lainsäädäntöä 68

o

kehittämällä täytäntöönpanon valvonnan prioriteeteista ja rikkomistapausten
käsittelyyn sovellettavista viitearvoista kokonaisvaltaisen valvontatoimien
hallinnointikehyksen.

Toimielinten välinen yhteistyö lainsäädännön alalla
Laatikko 5
EU:n lakien laatu on pitkälti riippuvainen hyvästä toimielinten välisestä
yhteistyöstä.
Paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä
sopimuksessa EP, neuvosto ja komissio sitoutuivat lainsäädännön mahdollisimman
laajaan läpinäkyvyyteen, jotta kansalaisten luottamus EU:n lainsäädäntöprosessiin
säilyisi.
Useat sitoumukset ovat kuitenkin vielä toteuttamatta.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että haasteena on edelleen parantaa
seuraavia osa-alueita:
o

lainsäädäntövallan käyttäjien komission lainsäädäntöehdotuksiin prosessin
aikana tekemien muutosten arviointi

o

tiettyihin lainsäädäntöprosessin osa-alueisiin liittyvä läpinäkyvyys (esim. niin
kutsutut kolmikantaneuvottelut ja lobbaus).

29 Paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa

edellytetään, että jos EP ja neuvosto tekevät merkittäviä muutoksia komission
ehdotuksiin, niiden on tehtävä kyseisistä muutoksista vaikutustenarviointi, jos ne
pitävät sitä lainsäädäntöprosessin kannalta tarkoituksenmukaisena ja
välittämättömänä 69. ”Merkittävästä muutoksesta” ei ole kuitenkaan olemassa sovittua
määritelmää. Toimielinten välisen sopimuksen mukaan kukin toimielin voi päättää
itsenäisesti, onko kyseessä oleva muutos merkittävä. Neuvosto ei ole vielä laatinut
arviointia omista muutoksistaan. EP on puolestaan julkaissut parlamentin
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tutkimuspalvelujen pääosaston kautta kolme tällaista arviointia vuodesta 2016 alkaen.
Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston vaikutustenarviointien parissa tekemä työ
liittyy pitkälti komission vaikutustenarviointien laadun arviointiin (142 tapausta
vuodesta 2016 alkaen)70. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimielinten väliseen
sopimukseen perustuvien sitoumusten täyttäminen on edelleen haasteellista.
Sopimuksen perimmäisenä tarkoituksena on, että lainsäädäntövallan käyttäjien
vaikutustenarviointitoimiin liittyvät puutteet ja päällekkäisyydet kyettäisiin välttämään
näyttöön perustuvan päätöksenteon tukemista silmällä pitäen.

30 EU:n lainsäädäntöprosessiin on jo tullut huomattavaa läpinäkyvyyttä sen

ansiosta, että kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat seurata ainakin jossakin määrin
lainsäädäntöprosessin edistymistä lukuisien erilaisten julkisten verkkosivustojen avulla.
Lisäksi kolme toimielintä sopivat vuoden 2016 sopimuksessa sellaisen yhteisen julkisen
tietokannan perustamisesta, joka sisältää tiedot kaikkien lainsäädäntöasioiden
käsittelytilanteesta 71. Tietokanta on edelleen kehittämisvaiheessa. Sopimuksen
mukaisesti perustettiin kuitenkin joulukuussa 2017 yhteinen delegoituja säädöksiä
sisältävä rekisteri 72. Sen avulla kansalaisten on mahdollista saada tietoa delegoitujen
säädösten elinkaaren eri vaiheista 73.

31 Komissio katsoo, että kolmikantaneuvotteluihin ja edunvalvojille tarkoitettuun

julkiseen rekisteriin liittyvät kysymykset eivät kuulu parempaan sääntelyyn sellaisena
toimintaa taustoittavana kehyksenä, jonka avulla kerättäisiin tietoa päätöksentekoa
varten. Käydessään läpi komission tilannekatsauksen perustana olevaa aineistoa
tilintarkastustuomioistuin pani kuitenkin merkille, että sidosryhmät olivat huolissaan 74
läpinäkyvyyden puutteesta neuvotteluissa, joita EP, neuvosto ja komissio kävivät
lainsäädäntötekstien hyväksymisen yhteydessä (niin kutsutut
kolmikantaneuvottelut 75). Euroopan oikeusasiamies kehotti vuonna 2016
julkaisemaan kolmikantaneuvotteluja koskevan kalenterin, kokousten esityslistojen
yhteenvedot ja eri versiot säädösehdotuksesta laaditusta nelipalstaisesta asiakirjasta,
josta käyvät ilmi asianomaisten kolmen toimielimen kannat ja kompromissitekstin
muodostuminen keskustelujen aikana 76. Jos nelipalstaisen asiakirjan eri versiot olisivat
julkisesti saatavilla, suuri yleisö saisi paremman käsityksen siitä, kuinka lopulliseen
tekstiin on päädytty. Oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa komissio vahvisti,
että se ei vastusta tällaisten tietojen julkistamista 77. Tietojen julkistaminen edellyttäisi
kuitenkin molempien lainsäädäntövallan käyttäjien suostumusta.
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32 Euroopan unionin tuomioistuin antoi vuonna 2018 päätöksen, jonka mukaan

yleistä luottamuksellisuutta koskevaa olettamaa ei voida soveltaa tällaisiin väliaikaisiin
kompromissiteksteihin 78. Päätös merkitsee, että tällaisten tietojen olisi pääsääntöisesti
oltava suuren yleisön saatavilla 79. Nelipalstaisia asiakirjoja ei kuitenkaan tähän
mennessä ole julkaistu säännöllisesti. Jos nämä tiedot EP:n ja neuvoston komission
lainsäädäntöehdotuksiin tekemistä muutoksista julkaistaisiin, julkinen tilivelvollisuus
tehdyistä päätöksistä paranisi.

33 Tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että EP ja komissio ovat

vuodesta 2011 alkaen ylläpitäneet yhteisesti edunvalvojille (lobbaajille) tarkoitettua
julkista rekisteriä ja että neuvosto on toiminut nykyisen järjestelmän tarkkailijana
vuodesta 2014 80. Komissio esitti 26. syyskuuta 2016 ehdotuksensa uudesta
toimielinten välisestä sopimuksesta, joka koski EP:n, neuvoston ja komission kattavaa
pakollista avoimuusrekisteriä. Ehdotuksen tavoitteena oli lujittaa kehystä, jonka
puitteissa toimitaan suhteessa lobbaajiin. Tarkoituksena oli myös asettaa lobbaajien
kanssa järjestettävien kokousten ehdoksi se, että lobbaajat ovat rekisteröityneet
järjestelmään. Toimielinten välistä pakollista avoimuusrekisteriä koskevasta
ehdotuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä 81.
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Suositukset tulevista toimista
34 Komissio on laatinut tilannekatsauksen siitä, kuinka hyvin erilaiset parempaa

sääntelyä koskevat välineet ja prosessit toimivat. Se on myös ottanut huomioon saadut
kokemukset ja määrittänyt mahdollisuuksia lisäparannuksiin.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempien tarkastustulostensa ja tutkimiensa
tietojen perusteella seuraavat keskeiset haasteet, jotka komissiolla, EU:n
lainsäädäntövallan käyttäjillä ja jäsenvaltioilla on edessään niiden pyrkiessä
saavuttamaan paremman sääntelyn tavoitteet tulevaisuudessa:
o

Sen varmistaminen, että EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädäntöaloitteiden
perustana on riittävästi laadukkaita kuulemisia, arviointeja ja
vaikutustenarviointeja.

o

Sen varmistaminen, että lainsäädäntöehdotuksissa edellytetään riittävän näytön
keräämistä vaikuttavan seurannan ja arvioinnin tueksi.

o

EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen entisestään ja sen täytäntöönpanon ja
soveltamisen seuranta jäsenvaltioissa.

o

Lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden parantaminen kansalaisia ja muita
sidosryhmiä ajatellen.
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Sidosryhmien kuulemisen
keskeiset vaiheet ja vaatimukset

Poliittinen validointi ja julkiset ja
kohdennetut kuulemiset
Jokaista aloitetta ja arviointia varten on laadittava
kuulemisstrategia.
Strategiassa olisi määriteltävä kuulemistoimintojen kielellinen
kattavuus. Siinä olisi lisäksi selostettava kohdennetut
kuulemistoiminnot sekä julkiset kuulemiset
(vaikutustenarviointeja, arviointeja, toimivuustarkastuksia ja
vihreitä kirjoja varten).

Sidosryhmien
näkemykset

Ensisijaisia aloitteita koskeviin julkisiin kuulemisiin on voitava
osallistua kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kaikkiin muihin
julkisiin kuulemisiin on voitava osallistua ainakin englanniksi,
ranskaksi ja saksaksi. Käännöksiä on toimitettava myös muilla
kielillä, jos kuulemiset liittyvät laajan yleisen edun mukaisiin
aloitteisiin ja useammille kielille tehdyt käännökset ovat
kuulemisstrategian nojalla perusteltuja.

Kuulemisten toteuttaminen
Aloitteesta vastaava pääosasto panee kuulemisstrategian
täytäntöön.

Sidosryhmien kuuleminen on tärkeä
väline, kun halutaan kerätä tietoa
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa
varten. Sidosryhmien näkemysten,
käytännön kokemusten ja tietojen avulla
voidaan tuottaa politiikka-aloitteita,
arviointeja ja toimivuustarkastuksia, jotka
ovat laadukkaampia ja uskottavampia.
Komissio julkaisee varhaisessa vaiheessa
yksityiskohtaista tietoa aloitteidensa
tavoitteista sekä kuulemisista, joihin on
mahdollista osallistua. Tiedot julkaistaan
Kerro mielipiteesi -portaalissa, jonka kautta
voi antaa myös palautetta.

Julkiset kuulemiset julkaistaan Lainsäädännön valmisteluun
osallistuminen -portaalissa sen jälkeen kun pääsihteeristö on
antanut siihen luvan. Julkiset kuulemiset ovat avoinna
vastaajille 12 viikon ajan.
Kohdennettu kuuleminen, joka on suunnattu tietyille tarkasti
määritellyille sidosryhmille, voi täydentää julkisia kuulemisia.

Yksiköiden välinen ryhmä
Aloitteesta vastaava pääosasto (tai pääsihteeristö tärkeiden
aloitteiden osalta) perustaa yksiköiden välisen ryhmän ja
kutsuu aiheesta kiinnostuneita yksiköitä osallistumaan siihen.
Niissä tapauksissa, joissa tarvitaan yksiköiden välinen ryhmä,
kyseinen ryhmä keskustelee sidosryhmien kuulemista
koskevasta strategiasta ja kuulemisasiakirjoista sekä
viimeistelee ko. strategian ja asiakirjat. Jos tällaista ryhmää ei
ole, aloitteesta vastaava pääosasto yhdessä pääsihteeristön
kanssa viimeistelee asiakirjat ja strategian.

Etenemissuunnitelma tai alustava
vaikutustenarviointi, palaute
Aloitteesta vastaavan pääosaston on yhdessä pääsihteeristön kanssa
tarvittaessa valmisteltava etenemissuunnitelma tai alustava
vaikutustenarviointi.
Etenemissuunnitelmassa tai alustavassa vaikutustenarvioinnissa on
esitettävä sidosryhmien kuulemisstrategian pääpiirteet.
Pääsihteeristö julkaisee etenemissuunnitelman tai alustavan
vaikutustenarvioinnin. Tästä lähtee käyntiin neljän viikon jakso, jonka
aikana kansalaiset ja sidosryhmät voivat antaa palautetta.
Aloitteesta vastaavan pääosaston on arvioitava kaikki sidosryhmiltä saatu
palaute ja otettava se asianmukaisella tavalla huomioon
valmistelutyössään. Tähän voi mahdollisesti kuulua kuulemisstrategian
päivitys.

Raportointi, tiivistelmäraportti
Aloitteesta vastaava pääosasto analysoi eri kuulemisten tulokset, minkä jälkeen olisi mieluiten
julkaistava tosiseikkoja koskeva yhteenveto, jossa esimerkiksi annetaan tietoja osallistujista ja heidän
keskeisistä näkemyksistään.
Aloitteesta vastaava pääosasto laatii tiivistelmäraportin, jossa kuvataan kuulemisten yleisiä tuloksia ja
etenemissuunnitelmasta tai alustavasta vaikutustenarvioinnista saatua palautetta.
Tiivistelmäraportti on komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka etenee yhdessä aloitteen kanssa
sisäiselle lausuntokierrokselle sekä päätöksentekovaiheeseen. Tiivistelmäraportti olisi julkaistava
kuulemista koskevalla sivustolla. Kun vaikutustenarviointikertomus tai arviointiin liittyvä komission
yksiköiden valmisteluasiakirja laaditaan, raportti esitetään näiden asiakirjojen liitteenä.
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Vaikutustenarviointien
keskeiset vaiheet, vaatimukset
ja laadunvalvontamenettelyt

Poliittinen validointi

Alustava vaikutustenarviointi, palaute

Aloitteesta vastaavan pääosaston on vietävä
aloitteensa suunnitteluvälineeseen vähintään 12
kuukautta ennen komission ennakoitua
päätöksentekopäivää.

Aloitteesta vastaavan pääosaston on yhdessä pääsihteeristön
kanssa valmisteltava alustava vaikutustenarviointi (ja
ladattava luonnos suunnitteluvälineeseen).

Poliittinen validointi toteutetaan
suunnitteluvälineessä, ja sitä on haettava aloitteesta
vastaavalta komission jäseneltä, asianomaiselta
varapuheenjohtajalta sekä ensimmäiseltä
varapuheenjohtajalta.

Sidosryhmien
näkemykset

Vaikutustenarvioinneissa selvitetään,
tarvitaanko EU:n toimia, ja analysoidaan,
mitä mahdollisia vaikutuksia
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin liittyy.
Vaikutustenarvioinnit tehdään
valmisteluvaiheessa, ennen kuin komissio
viimeistelee uuden säädösehdotuksensa.
Vaikutustenarvioinneista saadaan tietoa
ja tukea päätöksentekoon, ja ne ovat
keskeinen paremman sääntelyn väline,
joka tukee komissiota ja lainsäätäjiä
uusien aloitteiden valmistelussa ja
hyväksymisessä.

Pääsihteeristö julkaisee alustavan vaikutustenarvioinnin.
Tästä lähtee käyntiin neljän viikon jakso, jonka aikana
sidosryhmät voivat antaa palautetta.
Aloitteesta vastaavan pääosaston on arvioitava sidosryhmiltä
saatu palaute ja otettava se tarvittaessa huomioon
valmistelutyössään.

Sääntelyntarkastelulautakunnan
tutkimus

Vaikutustenarviointien toteuttaminen ja toimittaminen
sääntelyntarkastelulautakunnalle

Sääntelyntarkastelulautakunnan kokous
komission yksiköiden kanssa perustuu
laatutarkistuslistassa esiin nostettuihin
kysymyksiin.

Aloitteesta vastaava pääosasto (tai pääsihteeristö tärkeiden aloitteiden osalta) perustaa
yksiköiden välisen ryhmän ja kutsuu aiheesta kiinnostuneita yksiköitä osallistumaan siihen.

Sääntelyntarkastelulautakunta voi antaa joko
myönteisen tai kielteisen lausunnon (yleensä
kahdessa päivässä kokouksen jälkeen).

Ryhmän on käytävä vaikutustenarviointikertomuksen lopullinen luonnos läpi ennen kuin
se toimitetaan sääntelyntarkastelulautakunnalle.

Jos lautakunnan ensimmäinen lausunto on
kielteinen, pääosaston on toimitettava
korjattu vaikutustenarviointi.
Sääntelyntarkastelulautakunta antaa
enintään kaksi lausuntoa.

Yksiköiden välinen ryhmä valmistelee vaikutustenarviointikertomuksen eri luvut
kollektiivisesti. Työ alkaa ongelmanmäärittelystä.

Vaikutustenarviointikertomuksen luonnos ja muut asiaan liittyvät asiakirjat on
toimitettava sääntelyntarkastelulautakunnalle vähintään neljä viikkoa ennen suunniteltua
kokousta.
Sääntelyntarkastelulautakunta antaa aloitteesta vastaavalle pääosastolle muutamaa
päivää ennen suunniteltua kokousta laatutarkistuslistan, jonka avulla lautakunnan kanssa
käytävät keskustelut voidaan valmistella ja jäsennellä.

Vaikutustenarviointikertomus
Vaikutustenarviointikertomus laaditaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjana, josta
on kuultava virallisesti komission yksiköitä.
Sisäiseen lausuntokierrokseen on sisällytettävä aloite, vaikutustenarviointikertomus sekä
sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto/lausunnot.
Komission päätöksentekomenettelyssä vaikutustenarviointikertomus ja aloite käsitellään
yhdessä.
Komission ehdotus yhdessä vaikutustenarvioinnin kanssa julkaistaan verkossa, ja
sidosryhmillä on kahdeksan viikkoa aikaa antaa palautetta.

Hyväksyminen ja
jatkotoimet
Aloitteesta vastaavan pääosaston
on laadittava yhteenveto
saadusta palautteesta ja
toimitettava se lainsäätäjille.
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Arviointien
keskeiset vaiheet, vaatimukset
ja laadunvalvontamenettelyt

Poliittinen validointi

Etenemissuunnitelma

Aloitteesta vastaavan pääosaston on vietävä arviointi
suunnitteluvälineeseen vähintään 12 kuukautta ennen
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan julkaisua.

Aloitteesta vastaavan pääosaston on valmisteltava arviointia koskeva
etenemissuunnitelma, josta käy ilmi arvioinnissa sovellettava
lähestymistapa sekä arvioinnin tausta, tarkoitus ja laajuus.

Asianomainen pääjohtaja validoi arvioinnin
suunnitteluvälineessä.

Pääsihteeristö ja aloitteesta vastaava pääosasto sopivat
etenemissuunnitelmasta, jossa otetaan huomioon myös se, mitä on
päätetty poikkeuksista. Pääsihteeristö julkaisee etenemissuunnitelman.

Aloitteesta vastaava pääosasto sisällyttää arvioinnin
osaksi säännöllisesti päivitettävää
arviointisuunnitelmaa, joka kattaa viisi vuotta.

Sidosryhmillä on neljä viikkoa aikaa antaa palautetta. Aloitteesta
vastaavan pääosaston on arvioitava palaute ja otettava se huomioon
tulevissa töissä.

Arvioinnin suunnittelu

Arvioinnin toteuttaminen /
Sääntelyntarkastelulautakunnan tutkimus

Sidosryhmien
näkemykset

Arvioinnin tekee aloitteesta vastaava pääosasto, jota yksiköiden välinen
ryhmä tukee. Nämä toimijat seuraavat arvioinnin edistymistä ja keskustelevat
siitä. Tämä kattaa myös toimeksisaajien tuotokset.
Kuulemisstrategia kehitetään, ja sen mukaan toimitaan. Julkinen kuuleminen,
joka kestää 12 viikkoa, käynnistyy.
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ja muut asiaan liittyvät asiakirjat on
toimitettava sääntelyntarkastelulautakunnalle vähintään neljä viikkoa ennen
kokousta.
Sääntelyntarkastelulautakunta antaa aloitteesta vastaavalle pääosastolle
muutamaa päivää ennen suunniteltua kokousta laatutarkistuslistan, jonka
avulla lautakunnan kanssa käytävät keskustelut voidaan valmistella ja
jäsennellä.

Tällöin voidaan käydä keskusteluja myös aiheeseen liittyvistä
kertomusluonnoksista tai tiedonannoista, jotka annetaan
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Aloitteesta vastaava pääosasto ja yksiköiden välinen ryhmä
keskustelevat arviointisuunnitelmasta ja viimeistelevät sen.
Perustana työlle on etenemissuunnitelma ja siihen liittyvä
palaute.
Menettelyn varhaisvaiheessa voidaan pitää myös kokous,
jossa arviointisuunnitelmasta keskustellaan
sääntelyntarkastelulautakunnan kanssa.

Sääntelyntarkastelulautakunnan kokous komission yksiköiden kanssa.

Arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa
arvioidaan tämänhetkisten politiikkojen,
ohjelmien ja säädösten tuloksellisuutta.
Arviointien määritelmä on komission
mukaan seuraava: kyseessä on näyttöön
perustuva arvio siitä, missä määrin toimi on
ollut vaikuttava ja tehokas, relevantti
tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta ja
johdonmukainen sisäisesti ja muiden EU:n
toimintapoliittisten tukitoimenpiteiden
kanssa sekä missä määrin se on
synnyttänyt EU:n tason lisäarvoa.

Aloitteesta vastaavan pääosaston on perustettava yksiköiden
välinen ryhmä, johon kuuluu pääosaston arviointitoimintoa
edustava jäsen. Ryhmän on ohjattava arviointityötä ja
osallistuttava kaikkiin arvioinnin keskeisiin vaiheisiin.

Sääntelyntarkastelulautakunta voi antaa myönteisen tai kielteisen lausunnon.

Suunnitteluvaiheessa olisi harkittava huolellisesti, millaista
lähestymistapaa tullaan soveltamaan sidosryhmien
kuulemiseen sekä tiedon keräämiseen ja analysointiin.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Julkaisu ja jatkotoimet

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja on yhdessä tiivistelmän
kanssa arviointiprosessin keskeinen tuotos.

Aloitteesta vastaavan pääosaston on harkittava, mitä
jatkotoimia on aiheellista toteuttaa, ja otettava kyseiset toimet
osaksi päätöksentekoprosessia.

Aloitteesta vastaavan pääosaston tehtävänä on kirjoittaa
valmisteluasiakirja ja tiivistelmä. Pääosaston on tällöin kuultava
yksiköiden välistä ryhmää.
Valmisteluasiakirjan olisi oltava pituudeltaan noin 50–60 sivua.
Asiakirjan olisi muodostettava itsenäinen kokonaisuus, eli sen
sisällön ymmärtämiseksi ei pitäisi olla tarpeen lukea muuta
todentavaa aineistoa.
Valmisteluasiakirjan päätelmissä on tuotava esiin aloitteesta
saatuja kokemuksia, sillä näin saadaan materiaalia tulevien
politiikkojen kehittämistä varten.

Aloitteesta vastaavan pääosaston olisi tiedotettava
arviointituloksista sopivalla tavalla erilaisille kuulijakunnille.
Pääosaston olisi esitettävä arviointitulokset vuotuisessa
toimintakertomuksessaan sekä otettava asianmukaiset
jatkotoimet osaksi tulevaa toimintaansa ja muun muassa
sisällytettävä ne vuotuiseen hallintosuunnitelmaansa.
Aloitteesta vastaavan pääosaston on julkaistava
etenemissuunnitelma ja komission yksiköiden
valmisteluasiakirja sekä tarpeen mukaan tekniset eritelmät,
aiheeseen liittyvät lopulliset tuotokset ja
sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto.
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EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon
ja soveltamisen
keskeiset vaiheet, vaatimukset
ja laadunvalvontamenettelyt

EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
Jäsenvaltiot, jotka saattavat direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, voivat valita, missä muodossa ja millä menetelmillä ne
toteuttavat saattamisen. Niitä sitoo kuitenkin direktiivissä vahvistettu tavoite, joka kansallisen lainsäädännön avulla olisi
saavutettava, samoin kuin määräaika, johon mennessä saattaminen olisi toteutettava.
Komissio voi lainsäädäntöehdotuksensa lisäksi laatia täytäntöönpanosuunnitelman. Siinä selostetaan, millaisia teknisiä sekä
sääntöjen noudattamiseen ja ajoitukseen liittyviä haasteita jäsenvaltiot tulevat kohtaamaan. Lisäksi suunnitelmassa luetellaan,
millaisia tukitoimia komissio aikoo tarjota.
Kun jäsenvaltiot ilmoittavat kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistään komissiolle, niiden on perustelluissa tapauksissa
toimitettava komissiolle asiakirjat, joista käy ilmi, millä tavalla ne ovat saattaneet direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään.
Komissio tekee tarkastuksia, joka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä (transposition check). Näillä
toimilla komissio pyrkii varmistamaan, että kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka jäsenvaltio on sille ilmoittanut, kattavat
kaikki velvoitteet, jotka vahvistetaan direktiivin kussakin artiklassa ja kohdassa sekä soveltuvissa tapauksissa direktiivin liitteissä.

Sidosryhmien
näkemykset

Lisäksi komissio tekee tarkastuksia, joka koskevat täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuutta (conformity check). Tällöin komissio
arvioi, ovatko kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet direktiivin säännösten, velvoitteiden ja määritelmien mukaisia.

EU:n lainsäädännön soveltamisen seuranta
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaan Euroopan komissio valvoo EU:n perussopimusten
noudattamista. Sen tehtävänä on niin ollen valvoa EU:n primaari- ja johdetun oikeuden soveltamista ja
varmistaa, että soveltaminen on yhdenmukaista kaikkialla EU:ssa. Komissio kerää tietoa sen seuraamiseksi,
noudatetaanko jäsenvaltioissa EU:n lainsäädäntöä.
Sisämarkkinoiden tulostaulun tarkoituksena on antaa kansalaisille ja yrityksille yleiskuva siitä, kuinka
sisämarkkinoita käytännössä hallinnoidaan. Tulostaulu antaa kansalaisille ja yrityksille tietoa jäsenvaltioiden
toimien tuloksellisuudesta ja siitä, mitä on saatu aikaan. Lisäksi siinä selostetaan eri tahoilta saatua palautetta
ja palautteen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä. Näin tulostaulu luo perustaa tuleville toimille.

Se, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä,
on keskeistä, jotta kansalaisten hyväksi saadaan tuloksia
aikaan ja heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan suojellaan.
Jäsenvaltioiden on täytettävä EU:n lainsäädäntöön
perustuvat velvollisuutensa. Niiden on muun muassa
saatettava asiaan kuuluvat EU:n säädökset osaksi
kansallista lainsäädäntöään eli huolehdittava EU:n
säädösten täytäntöönpanosta. Lisäksi jäsenvaltioiden on
sovellettava EU:n säädöksiä oikeudenkäyttöalueellaan.
Komissio tarkastaa, ovatko jäsenvaltiot ilmoittaneet
kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistään
määräaikaan mennessä, ovatko ne saattaneet direktiivin
säännökset kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä
ja ovatko ne ottaneet kaikki direktiivin säännökset
tarkasti huomioon eli onko täytäntöönpano ollut
vaatimuksenmukaista.

Komission vuosikertomus unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta on korkean tason raportti, jonka
kahdessa liitteessä esitetään yksityiskohtaisia tietoja ja kaavioita kustakin jäsenvaltiosta ja kustakin
kertomuksen kannalta merkittävästä toiminnanalasta.

EU:n
lainsäädännön
soveltaminen
EU:n lainsäädännön
soveltaminen on
menettely, jossa EU:n
lainsäädäntöä
sovelletaan
kansallisella ja/tai
alue- tai
paikallistasolla.

EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta
Kun komissio käynnistää virallisen rikkomusmenettelyn, se lähettää SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisesti jäsenvaltiolle virallisen
ilmoituksen, jossa se pyytää selitystä tietyssä määräajassa.
Jos jäsenvaltio ei anna tyydyttävää vastausta, komissio antaa perustellun lausunnon ja pyytää jäsenvaltiota korjaamaan tilanteen
säännösten mukaiseksi määräajan kuluessa.
Jos jäsenvaltio ei noudata perusteltua lausuntoa, komissio voi päättää asian saattamisesta EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi SEUTsopimuksen 258 artiklan mukaisesti. Jos kyseessä on ilmoittamatta jättämistä koskeva asia, komissio voi ehdottaa tässä vaiheessa
uhkasakkoja SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Jos EU:n tuomioistuin katsoo, että jäsenvaltio on rikkonut EU:n lainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan, se määrää jäsenvaltion
toteuttamaan tarvittavat toimet velvoitteiden noudattamiseksi, ja komissio tarkastaa, että jäsenvaltio noudattaa EU:n tuomioistuimen
tuomiota.
Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia toimia velvoitteiden noudattamiseksi, komissio voi jatkaa rikkomusmenettelyä SEUT-sopimuksen
260 artiklan 2 kohdan mukaisesti lähettämällä ilmoituskirjeen jäsenvaltiolle ja saattamalla asian takaisin EU:n tuomioistuimen
käsiteltäväksi. Tällaisissa tapauksissa EU:n tuomioistuin voi komission ehdotuksen perusteella määrätä jäsenvaltion maksettavaksi
sakon, joka on kiinteämääräinen hyvitys ja/tai päiväkohtainen tai muuhun ajanjaksoon perustuva uhkasakko.
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Liite II – Keskeisten sidosryhmien näkemyksiä paremman
sääntelyn eri välineistä
Seuraavassa taulukossa tuodaan esille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden
komitean yhteiset näkemykset siitä, kuinka erityyppiset paremman sääntelyn välineet
toimivat käytännössä ja kuinka niiden avulla voidaan osaltaan edistää EU:n
lainsäädännön parantamista koskevia tavoitteita. Euroopan parlamentin vastauksia ei
voitu sisällyttää tähän, sillä ne esitettiin eri formaatissa. Neuvosto puolestaan
kieltäytyi osallistumasta.
En
Kyllä,
tyytyväinen
Ei,
Ei, erittäin
Kyllä,
erittäin
enkä
tyytymätön tyytymätön
tyytyväinen
tyytyväinen
tyytymätön
Päätöksenteon avaaminen
Aloitteiden suunnittelu ja poliittinen
validointi

X

Palautemahdollisuudet
(etenemissuunnitelmien ja alustavien
vaikutustenarviointien osalta)

X

Sidosryhmien kuulemiset (julkiset
kuulemiset)

X

Lainsäädäntöön vaikuttaminen (”Kerro
mielipiteesi!” -portaali)

X

Parempaa politiikkaa paremmilla välineillä
Vaikutustenarvioinnit

X

Arvioinnit

X

Sääntelyntarkastelulautakunta

X

Toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteet

X

EU:n lakien voimaansaattaminen ja
täytäntöönpano jäsenvaltioissa

X

Voimassaolevan lainsäädännön pitäminen tarkoituksenmukaisena
REFIT-ohjelma
REFIT-foorumi

X
X
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Parempi sääntely yhteisenä agendana
Toimielinten välinen sopimus
paremmasta lainsäädännöstä

X

EU:n lainsäädännön soveltamisen
seuranta

X

Huom. Lopullinen kategoriakohtainen arvo perustuu annetuissa vastauksissa esitettyihin näkemyksiin
(aritmeettinen keskiarvo viisikohtaisella asteikolla); laskelmassa ei otettu huomioon vastauksia, joissa oli
merkintä ”ei mielipidettä”.
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Liite III – Katsausta varten konsultoidut asiantuntijat
Nimi

Tehtävänimike

Organisaatio

Christiane Arndt-Bascle

Julkishallinnon osaston
ohjelmapäällikkö

Benjamin Gerloff

Julkishallinnon osaston
analyytikko

Leila Kostiainen

Suomen lainsäädännön
arviointineuvoston
puheenjohtaja,
RegWatchEurope-verkoston
puheenjohtaja

Suomen lainsäädännön
arviointineuvoston
vaikutustenarviointi ja
RegWatchEurope

Wim Marneffe

Apulaisprofessori
liiketaloustieteen
tiedekunnassa ja taloustieteen
ja julkishallinnon
tutkimusryhmän johtaja

Hasseltin yliopisto

Dimiter Toshkov

Apulaisprofessori julkisen
hallinnon instituutissa,
hallinnon ja kansainvälisten
asioiden tiedekunta

Leidenin yliopisto

OECD
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Liite IV – Lainsäädäntöehdotukset, hyväksytty lainsäädäntö sekä kumottu ja vanhentunut lainsäädäntö
Vuosi
(*)

Komission perumat
lainsäädäntöehdotukset

Komission lainsäädäntöehdotukset

Tavallinen
lainsäätämisjärjestys
(1)

Erityinen
lainsäätämisjärjestys
(2)

Hyväksytyt säädökset

Asetukset ja direktiivit (3)

Tavallinen
lainsäätämisjärjestys
(4)

EP:n ja neuvoston asetukset
ja direktiivit

EP:n ja neuvoston
asetukset ja
direktiivit

Neuvoston asetukset
ja direktiivit

Kumotut ja vanhentuneet säädökset

Erityinen
lainsäätämisjärjestys
(5)

YHTEENSÄ
EP:n ja neuvoston
asetukset ja
direktiivit

Hyväksyttyjen ja
kumottujen tai
vanhentuneiden
säädösten
välinen ero

Tavallinen
lainsäätämisjärjestys
(6)

Erityinen
lainsäätämisjärjestys
(7)

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ
EP:n ja neuvoston
asetukset ja
direktiivit

Neuvoston asetukset
ja direktiivit

YHTEENSÄ

Neuvoston asetukset
ja direktiivit

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

37

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
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Yhteensä

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

*
**
(1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. tammikuuta – 31. joulukuuta
1. tammikuuta – 18. syyskuuta
Korjauksia ja muutettuja ehdotuksia ei ole otettu huomioon. Neuvoston säädösten täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset on otettu huomioon. Huomioon ei ole otettu myöskään ehdotuksia, jotka eivät sisällä metatietoa menettelytyypeistä.
Korjauksia ja muutettuja ehdotuksia ei ole otettu huomioon. Huomioon ottamatta myös: muu kuin lainsäädäntömenettely ja tavallinen lainsäätämisjärjestys. Neuvoston säädösten täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset on otettu huomioon.
Korjauksia ja muutettuja ehdotuksia ei ole otettu huomioon. Muu kuin lainsäädäntömenettely jätettiin ottamatta huomioon.
Korjauksia ei ole otettu huomioon.
Korjauksia ei ole otettu huomioon. Huomioon ottamatta myös: muu kuin lainsäädäntömenettely ja tavallinen lainsäätämisjärjestys. Sisältää neuvoston asetukset ja direktiivit (täytäntöönpanoasetukset mukaan lukien).
Korjauksia ei ole otettu huomioon.
Korjauksia ei ole otettu huomioon. Sisältää neuvoston asetukset ja direktiivit (täytäntöönpanoasetukset mukaan lukien). Muu kuin lainsäädäntömenettely jätettiin ottamatta huomioon.

Lähde: Julkaisutoimisto.
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Liite V – Lainsäädäntötyö vuosittain ja politiikanalojen mukaan
jaoteltuna
Hyväksyttyjen säädösten yhteismäärä vuosittain

Verotus ja aluepolitiikka
Muut (vapaus, turvallisuus ja oikeus,
Kansalaisten Eurooppa, tiede, informaatio,
koulutus ja kulttuuri)
Liikenne- ja energiapolitiikka
Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Yleiset sekä varainhoitoa ja
toimielimiä koskevat asiat
Kalastus
Ympäristö, kuluttajat ja
terveydensuojelu
Kilpailupolitiikka ja yritysoikeus
sekä tavaroiden, pääoman, palveluiden ja
työvoiman vapaa liikkuvuus

Ulkosuhteet sekä yhteinen ulkoja turvallisuuspolitiikka

Maatalous

Ei luokiteltu EUR-Lexissa
(pääasiassa säädöksiä, jotka liittyvät
maataloustuotteiden tuontiin ja vientiin)

Huom. Lukuihin sisältyvät tavallisen lainsäätämisjärjestyksen, erityisen lainsäätämisjärjestyksen sekä muun kuin
lainsäädäntömenettelyn mukaiset direktiivit, asetukset ja päätökset. Huomioon on otettu korjaukset ja säädöksiin tehdyt
muutokset sekä täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen EUR-Lex-tietokannasta poimimat tiedot, perustana Dimiter Toshkovin verkkoluento
Legislative Productivity of the EU, 2004–2019 (2019) (http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html).
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Lyhenteet
EP: Euroopan parlamentti
OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for Economic Cooperation and Development)
REFIT: Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (Regulatory fitness
and performance programme)
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Sanasto
Alustava vaikutustenarviointi: Ongelman ja sen ratkaisuun mahdollisesti
sovellettavien toimintapoliittisten vaihtoehtojen ensimmäinen määrittely. Alustavassa
vaikutustenarvioinnissa luodaan myös katsaus aloitteen suunniteltuihin
kehittämisvaiheisiin, mukaan lukien vaikutustenarviointityö ja sidosryhmien
kuulemiset.
Arviointi: Komission suorittama tai teettämä näyttöön perustuva arviointi, jossa
tutkitaan EU:n toimen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tarpeidenmukaisuutta sekä
toimen avulla saavutettua EU:n tason lisäarvoa.
Delegoitu säädös: Säädös, jonka komissio on hyväksynyt muussa kuin
lainsäätämisjärjestyksessä sille säädöksellä delegoitujen valtuuksien perusteella.
Delegoidulla säädöksellä täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksytyn säädöksen tiettyjä osia, jotka eivät ole keskeisiä.
Ennakkoarviointi: Ohjelmien ja toimien valmistelua tukevien ennakkoarviointien on
perustuttava näyttöön kyseeseen tulevien ohjelmien tai toimien tuloksista, ja
ennakkoarvioinneissa on määritettävä käsiteltävät kysymykset ja käsiteltävä niitä sekä
analysoitava unionin osallistumisesta saatavaa lisäarvoa, tavoitteita, eri vaihtoehtojen
odotettuja vaikutuksia sekä seuranta- ja arviointijärjestelyjä. Ennakkoarviointi voidaan
suorittaa vaikutustenarvioinnin muodossa sellaisten suurten ohjelmien tai toimien
kohdalla, joilla odotetaan olevan merkittäviä talouteen, ympäristöön tai yhteiskuntaan
kohdistuvia vaikutuksia.
Etenemissuunnitelma: Hankesuunnitelma, jossa määritetään tietyn tavoitteen
saavuttamisen kannalta tarpeen olevat vaiheet.
Jälkitarkastus: Toimintapoliittinen väline, jonka tuloksena on yksi tai useampi sellainen
asiakirja, jossa esitetään takautuva arvio yhteen tai useampaan säädökseen
kohdistuvan EU:n säädöstoimen yhdestä tai mahdollisesti kaikista osa-alueista.
Asiakirja saattaa sisältää arviointia.
Kolmikantaneuvottelut: Parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välinen
keskustelu, jossa käsitellään säädösehdotuksia.
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Ei-sitova asiakirja, jossa komission osasto
esittää kantansa tiettyyn poliittiseen kysymykseen.
Kuuleminen: Prosessi, jossa kerätään tietoa, palautetta, neuvoja tai näyttöä toiselta
elimeltä, asiantuntijoilta tai sidosryhmiltä.
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Parempi sääntely: Joukko periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että EU:n
toimintapolitiikkojen ja lakien suunnittelu tapahtuu läpinäkyvällä ja näyttöön
perustuvalla tavalla siten, että kansalaiset ja muut sidosryhmät osallistuvat siihen.
Parempi sääntely kattaa koko toimintapoliittisen syklin suunnittelusta
täytäntöönpanoon sekä lisäksi arvioinnin ja mahdolliset tarkistukset.
REFIT: Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma, jossa arvioidaan
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimenpiteitä. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa,
että lainsäädännön ja toimenpiteiden avulla saavutetaan tavoitellut tulokset siten, että
kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja sääntelytaakka mahdollisimman
vähäiseksi.
Sisäinen lausuntokierros: Menettely, jossa komission pääosasto pyytää muilta
asianomaisella alalla toimivilta pääosastoilta virallista lausuntoa ehdotuksesta tai
luonnoksesta.
Sääntelyä koskeva vaikutustenarviointi: OECD:n määritelmän mukaan kyseessä on
systemaattinen prosessi, jossa eri toimintapolitiikkoja harkittaessa yksilöidään ja
arvioidaan määrällisesti kustannukset ja hyödyt, jotka todennäköisesti aiheutuvat
kuhunkin toimintapolitiikkaan liittyvistä sääntelyvaihtoehdoista tai muista
vaihtoehdoista.
Tavallinen lainsäätämisjärjestys: Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät
yhdessä asetuksen, direktiivin tai päätöksen Euroopan komission ehdotuksesta.
Toimivuustarkastus: Kattava arviointi joukosta toimia, jotka liittyvät jollakin tavalla
toisiinsa (yleensä yhteisten tavoitteiden kautta). Arvioinnissa yksilöidään ja arvioidaan
määrällisesti toimien välisiä synergioita tai tehottomuuksia sekä toimien kumulatiivista
vaikutusta kustannusten ja hyötyjen kannalta.
Täytäntöönpanosäädös: Oikeudellisesti sitova säädös. Täytäntöönpanosäädöksessä
asetetaan toimenpiteet, ehdot ja menettelyt, joiden tarkoituksena on varmistaa, että
EU-lakia sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.
Vaikutustenarviointi: Ongelman yksityiskohtainen arviointi, jossa perehdytään
ongelman taustalla vaikuttaviin syihin, tarpeeseen toteuttaa EU:n toimia sekä
mahdollisten ratkaisujen etuihin ja haittoihin.
Voimaansaattaminen: Prosessi, jonka avulla EU:n jäsenvaltiot saattavat EU:n direktiivit
osaksi kansallista lainsäädäntöä.
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Ylisääntely: Käytäntö, jonka yhteydessä EU:n direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat
kansalliset viranomaiset asettavat sääntöjä tai sääntelyvaatimuksia, jotka menevät
direktiivissä vaadittua pidemmälle.
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valokuvissa tai jos sisällössä on mukana kolmansien tahojen töitä. Jos tällainen lisäoikeus saadaan, yllä
mainittu yleinen käyttöoikeus peruuntuu. Lisäoikeutta koskevassa luvassa on selvästi ilmoitettava
käyttöoikeuden rajoitukset.
Jos sisällöt eivät ole EU:n omaisuutta, voi olla, että lupa niiden käyttöön tai jäljentämiseen on
pyydettävä suoraan asianomaisilta tekijänoikeuksien haltijoilta.
Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä,
rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin, eikä niiden käyttöön anneta lupaa.
EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä
ulkopuolisille verkkosivuille. Koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa näistä sivustoista, on
suositeltavaa, että tutustutte niiden tietosuoja- ja tekijänoikeusperiaatteisiin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logon käyttäminen
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen
ennakkosuostumusta.
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