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TARKASTUSTIIMI
Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita se kohdistaa
EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin
aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että
niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa
huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai
menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.
Tämän tuloksellisuuden tarkastuksen toimitti tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, jonka
vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien investointien menoalat.
Jaoston puheenjohtaja on tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Tarkastus toimitettiin
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Henri Grethenin johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö
Marc Hostert sekä ydintiimiin kuuluneet toimialapäällikkö Emmanuel Rauch ja tarkastajat Naiara
Zabala Eguiraun, Nicholas Edwards ja Ekaterina Vaahtera.
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LYHENTEET JA SANASTO
”Arviointi ensin” -periaate: (Ei-sitova) periaate, jonka mukaan oikea-aikaiset
arviointitulokset otetaan huomioon päätöksentekoprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että ennen säädösehdotuksia tehtyjen vaikutustenarviointien olisi pohjauduttava
arvioinneista opittuihin asioihin ja arvioinneissa olisi määritettävä ongelmat, puutteet,
haasteet ja onnistumiset. (Lähde: Paremman sääntelyn välineistö.)
Arviointi: Näyttöön perustuva arvio siitä, missä määrin tukitoimi on ollut vaikuttava ja
tehokas, tarpeiden ja toimen tavoitteiden kannalta relevantti, johdonmukainen sisäisesti ja
muiden EU:n toimintapoliittisten tukitoimien kanssa sekä tuonut EU:n tason lisäarvoa.
(Lähde: Paremman sääntelyn välineistö.)
Komission yksiköiden välinen ohjausryhmä: Yksiköiden välinen ohjausryhmä koostuu
sellaisesta eri pääosastojen henkilöstöstä, joilla on sama työala kuin arvioinnissa tai joka
liittyy arvioinnin aiheeseen, sekä arvioinnin toteuttavan pääosaston arviointiosaston
edustajasta. Ohjausryhmän olisi osallistuttava arvioinnin kaikkiin keskeisiin osa-alueisiin,
erityisesti arvioinnin aloittamisesta (etenemissuunnitelma) komission yksiköiden
valmisteluasiakirjan laatimiseen ja käsittelyn aloittamiseen komission sisäisellä
lausuntokierroksella. (Lähde: Paremman sääntelyn välineistö.)
Lainsäädännön jälkitarkastus: Toimintapoliittinen väline, jonka tuloksena on yksi tai
useampi asiakirja, jossa esitetään takautuva arvio yhteen tai useampaan säädökseen
kohdistuvan EU:n säädöstoimen yhdestä tai kaikista osa-alueista. Asiakirja saattaa sisältää
arviointiin liittyviä osia. Komissiossa tällaiset asiakirjat voivat olla komission kertomuksia tai
komission yksiköiden valmisteluasiakirjoja, ja niitä voidaan täydentää ulkoisilla tutkimuksilla.
(Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)
OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
Parempi sääntely: Politiikan ja lainsäädännön suunnittelu siten, että ne saavuttavat
tavoitteensa mahdollisimman pienin kustannuksin. Sääntelyn parantamisessa ei ole kyse
sääntelyn lisäämisestä tai poistamisesta. Pyrkimyksenä on varmistaa, että poliittiset
päätökset valmistellaan avoimesti, minkä lisäksi tavoitteena on, että ne perustuvat
parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön ja niiden tukena on sidosryhmien laaja-alainen
osallistuminen. (Lähde: Paremman sääntelyn välineistö.)
REFIT: Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva komission ohjelma, joka perustettiin
vuonna 2012 ja jonka tavoitteena on varmistaa, että EU:n lainsäädäntö on
tarkoituksenmukaista. Prosessissa analysoidaan käytössä olevaa lainsäädäntöä ja
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n säädösten edut saavutetaan siten, että niistä
koituu mahdollisimman vähän kustannuksia sidosryhmille, kansalaisille ja julkishallinnoille, ja
että sääntelyyn liittyviä kustannuksia pienennetään mahdollisuuksien mukaan siten, ettei
vaikuteta kyseisen aloitteen toimintapoliittisiin tavoitteisiin. (Lähde: Paremman sääntelyn
välineistö.)
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Soveltamiskertomus: Kertomus, jossa analysoidaan lainsäädännön soveltamista. Nämä
kertomukset sisältävät tietoa jäsenvaltioissa täytäntöön pannuista soveltamistoimenpiteistä.
Saatavilla on myös joitakin seurantatietoja. (Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)
SWD: Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja.
Sääntelyntarkastelulautakunta: Sääntelyntarkastelulautakunta on komission riippumaton
elin, jolla on neuvoa-antava rooli komission kollegion työskentelyssä. Lautakunta huolehtii
komission vaikutustenarviointien ja muiden arviointien tukitoimista ja laadunvalvonnasta. Se
tarkastelee kaikkia komission alustavia vaikutustenarviointeja, tärkeimpiä muita arviointeja
ja voimassa olevan lainsäädännön toimivuustarkastuksia ja antaa niihin liittyviä lausuntoja ja
suosituksia. (Lähde: Europa-verkkosivusto.)
Toimivuustarkastus:
Toimintalohkon kattava arviointi, jossa tarkastellaan yleensä sitä, miten useat toisiinsa
liittyvät säädökset ovat vaikuttaneet toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.
(Lähde: Paremman sääntelyn välineistö.)
Täytäntöönpanokertomus: Kertomus, jossa keskitytään direktiivin saattamiseen osaksi
kansallista lainsäädäntöä ja siihen, ovatko kansalliset säännökset direktiivin mukaisia. Näitä
kertomuksia kutsutaan toisinaan myös kertomukseksi lainsäädännön saattamisesta osaksi
kansallista lainsäädäntöä. (Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)
Uudelleentarkastelulauseke: EU:n säädöksen sisältämä lauseke, joka velvoittaa komission
ja/tai jäsenvaltiot toteuttamaan jonkinlaisen jälkitarkastuksen koko säädöksestä tai sen
osasta. (Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)
Vaikutusten ennakkoarviointi: Toimintapoliittinen väline, jonka tavoitteena on kerätä
näyttöä (esimerkiksi arviointien tulokset), jotta voidaan arvioida, onko tuleva EU:n
lainsäädäntötoimi tai muu kuin lainsäädäntötoimi perusteltu, ja miten kyseinen toimi
voidaan parhaiten suunnitella saavuttamaan toivotut toimintapoliittiset tavoitteet.
Vaikutustenarvioinnissa on tunnistettava ongelma, johon aiotaan puuttua, ja kuvailtava sitä,
määriteltävä tavoitteet, muotoiltava toimintapoliittisia vaihtoehtoja ja arvioitava kyseisten
vaihtoehtojen vaikutuksia. Komission vaikutustenarviointijärjestelmä noudattaa yhdennettyä
lähestymistapaa, jossa arvioidaan eri toimintapoliittisten vaihtoehtojen
ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, mikä auttaa
valtavirtaistamaan kestävyyden unionin päätöksentekoon. (Lähde: Paremman sääntelyn
välineistö.)
Valvontalauseke: EU:n säädöksen sisältämä lauseke, joka velvoittaa komission ja/tai
jäsenvaltiot valvomaan koko säädöksen tai säädöksen osan täytäntöönpanoa ja/tai
soveltamista. (Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)
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TIIVISTELMÄ
Lainsäädännön jälkitarkastus ja parempi sääntely
I.

Lainsäädännön jälkitarkastus on tärkeä osa komission paremman sääntelyn politiikkaa.

Sen tavoitteena on edistää julkisen toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamista
mahdollisimman pienin kustannuksin sekä parantaa EU:n tukitoimien tuomaa lisäarvoa.
Vuonna 2015 komissio vahvisti parempaa sääntelyä koskevaa politiikkaansa käynnistämällä
paremman sääntelyn agendan.
Tarkastuksen toteuttaminen
II. Tarkastuksessa arvioitiin, onko lainsäädännön jälkitarkastusta koskeva EU:n järjestelmä
suunniteltu, pantu täytäntöön ja hallinnoitu asianmukaisesti ja valvotaanko sen laatua
asianmukaisesti ja edistääkö se näin ollen vaikuttavalla tavalla paremman sääntelyn
prosessia.
III. Tarkastus kattoi komission neljän pääosaston vuosina 2013–2016 toteuttamat
lainsäädännön jälkitarkastukset sekä kaikki kyseisten pääosastojen toimivaltaan kuuluvat
lainsäädännön arvioinnit ja vaikutusten ennakkoarvioinnit, jotka hyväksyttiin vuosina 2014–
2016.
Havainnot
IV. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission nykyinen jälkitarkastusjärjestelmä on
yleisesti ottaen hyvä useimpiin jäsenvaltioihin verrattuna. Erityisesti arviointeja varten
komissio on laatinut järjestelmän, joka on kaiken kaikkiaan hyvin hallinnoitu ja jonka laatua
valvotaan, minkä vuoksi se edistää vaikuttavalla tavalla paremman sääntelyn prosessia.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin puutteita muissa tarkastuksissa kuin
arvioinneissa.
V. Tarkastuksessa kävi ilmi, että uudelleentarkastelulausekkeita ja hieman harvemmin
valvontalausekkeita käytetään laajalti EU:n lainsäädännössä. Koska lausekkeista ei
kuitenkaan ole yhteisiä toimielinten välisiä määritelmiä ja niiden laatimista koskevia ohjeita,
niiden sisältö ja niiltä odotetut tuotokset eivät aina ole selkeitä.
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VI. Siinä missä arvioinnit toteutetaan tavallisesti oikeudellisten vaatimusten ja hyvien
käytäntöjen mukaisesti, sama ei päde muihin tarkastuksiin, joihin ei sovellettu paremman
sääntelyn suuntaviivoja ennen vuotta 2017. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös
puutteita käytettyjen menetelmien kuvauksessa ja tietojen rajoitusten ilmoittamisessa
soveltuvissa tapauksissa.
VII. Tarkastuksessa todettiin myös, että jälkitarkastukset ovat julkisesti saatavilla ja
tarkasteltavissa ja että tarkastusten päätelmät ovat useimmissa tapauksissa selkeitä ja niissä
ilmoitetaan, mitä toimia seuraavaksi olisi toteutettava. Komission toimitti kertomukset
toteutetuista jälkitarkastuksista järjestelmällisesti lainsäädäntövallan käyttäjille (Euroopan
parlamentti ja neuvosto). Ne kuitenkin vastasivat vain harvoin suoraan komissiolle. Lisäksi
komissio ei aina hyödynnä jälkitarkastuksia valmistellessaan vaikutusten ennakkoarviointeja.
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen
toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä sisältää määräyksiä käytössä olevien
säädösten tarkastuksesta. Sopimus ei kuitenkaan ole sitova.
VIII.

Lopuksi tilintarkastustuomioistuin totesi, että REFIT-ohjelman perustelut sekä

kriteerit, joiden mukaan yksittäiset aloitteet on luokiteltu REFIT-aloitteiksi, ovat epäselviä.
Samaan aikaan REFIT-ohjelmaa kuvataan ohjeissa erilliseksi ohjelmaksi. Tämä herättää
kysymyksiä sen nykyisestä luonteesta ja lisäarvosta.
Suositukset
IX. Tilintarkastustuomioistuin antaa havaintojensa perusteella useita suosituksia komissiolle
ja yhden suosituksen sääntelyntarkastelulautakunnalle.
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JOHDANTO
Lainsäädännön jälkitarkastukset ovat olennainen osa lainsäädäntösykliä
1.

Lainsäädännön jälkitarkastus on tärkeä osa komission paremman sääntelyn politiikkaa,

jonka tarkoituksena on edistää julkisen toimintapolitiikan valintojen saavuttamista ja
parantaa EU:n toimien tuomaa lisäarvoa. Jälkitarkastusta voidaan pitää lainsäädäntösyklin
viimeisenä vaiheena, jossa annetaan takautuva arvio EU:n säädöstoimen yhdestä tai
kaikista osa-alueista, olipa sen kohteena yksi tai useampi säädös. Jälkitarkastusta voidaan
pitää myös lähtökohtana, jonka avulla voidaan ymmärtää käytössä olevan toimintapolitiikan
tai säädöksen vaikutuksia, puutteita ja etuja ja saada palautetta uusien säädösten
suunnittelua tai nykyisten säädösten muuttamista varten. Jälkitarkastuksia olisi tarkasteltava
sellaisen positiivisen kierteen yhteydessä, jossa lainsäädännön jokaisen vaiheen prosesseja ja
tuloksia parannetaan, jolloin jokainen niistä vahvistaa toisen laatua (ks. kaavio 1).
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Kaavio 1 – Jälkitarkastus: EU:n lainsäädäntösyklin tärkeä vaihe
EUROOPPANEUVOSTO

Asialista

EU:n
lainsäädäntösykli

Jälkiarviointi

Vaikutusten
ennakkoarviointi

Lainsäädäntöehdotus

Uudelleentarkastelu

Poliittinen ohjelma

EUROOPAN KOMISSIO

Lainsäädännön valvonta

Valvonta

Soveltaminen

Lainsäädännön
hyväksyminen

Täytäntöönpano

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Jälkitarkastusten merkitys kasvaa
2.

Paremman sääntelyn käsite voidaan EU:n toimielinten tasolla jäljittää vuoden 2001

Göteborgin ja Laekenin Eurooppa-neuvostoihin. Nykyinen EU:n paremman sääntelyn
agenda 1 oli Junckerin komission aloite, joka julkaistiin vuonna 2015 useiden muiden

1

COM(2015) 215 final ”EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin”.
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aloitteiden kanssa. Sitä täydennettiin suuntaviivoilla ja välineistöllä, joita tarkistettiin
vuoden 2017 puolivälissä 2.
3.

Euroopan komissio on tunnustanut asianmukaisesti suoritettujen arviointien

merkityksen lainsäädännön laadulle useita kertoja kahden viime vuosikymmenen aikana 3.
Parantamalla sääntelyä komission tavoitteena oli lisätä EU:n toimien tuomaa lisäarvoa
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Kaaviossa 2 4 esitetään tärkeimpien
asiaa koskevien aloitteiden aikajana.

2

SWD(2017) 350 final ”Better Regulation Guidelines”. Välineistö tukee ja täydentää suuntaviivoja
antamalla lisätietoja niiden soveltamisesta.

3

Vuodesta 1996 alkaen komissio on edellyttänyt, että sen yksiköt laativat jälkiarvioinnit kaikista
meno-ohjelmista.

4

SEC(2000)1051 ”Focus on Results: Strengthening Evaluation of Commission Activities”;
C(2002)5267/1 ”Evaluation standards and good practices”; komission opas: ”Evaluating EU
activities. A practical guide for Commission services” (budjettipääosasto, 2004); SEC(2007)1341
”Revision of the Internal Control Standards and Underlying Framework”; SEC(2007) 213
”Responding to strategic needs: reinforcing the use of evaluation”; komission opas: ”EVALSED
(evaluation of socio-economic development) Sourcebook: Method and Techniques” (alue- ja
kaupunkipolitiikan pääosasto, 2009); COM(2012) 746 final ”EU:n sääntelyn tila”;
COM(2013) 686 final ”Järkevän sääntelyn perustan lujittaminen – Arvioinnin parantaminen”;
COM(2015) 215 final; COM(2017) 651 final ”Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen:
Parempia ratkaisuja ja parempia tuloksia”.
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Kaavio 2 – Tärkeimmät arviointia koskevat Euroopan komission aloitteet vuodesta 2000
alkaen
2000
Tiedonanto komissiolle:
”Focus on Results: Strengthening
Evaluation of Commission Activities”

2007
• Tiedonanto komissiolle:
”Revision of the Internal Control Standards
and the Underlying Framework”
• Tiedonanto komissiolle:
”Responding to Strategic Needs:
Reinforcing the use of evaluation”

2002
Tiedonanto komissiolle:
”Evaluation Standards and Good
Practices”

2017
• Paremman sääntelyn suuntaviivojen
tarkistus
• Komission tiedonanto:
”Paremman sääntelyn agendan
toteuttaminen: Parempia ratkaisuja ja
parempia tuloksia”

2015
Komission tiedonanto:
”EU-agenda: paremmalla sääntelyllä
parempiin tuloksiin” ja paremman
sääntelyn suuntaviivat
2012
Komission tiedonanto:
”EU:n sääntelyn tila”

2004
Komission opas:
”Evaluating EU activities. A
practical guide for Commission
services”

2001
Göteborgin ja Laekenin Eurooppaneuvostot

2009
Komission opas:
”EVALSED (evaluation of socioeconomic development)
Sourcebook: Method and Techniques”

2013
Komission tiedonanto:
”Järkevän sääntelyn perustan
lujittaminen – Arvioinnin
parantaminen”

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

4.

Viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuodesta 2013 alkaen komissio on

sitoutunut noudattamaan ”arviointi ensin” -periaatetta. Sen mukaan käytössä oleva
lainsäädäntö olisi arvioitava ennen kuin uusista säädösehdotuksista laaditaan
vaikutustenarviointeja. Samana vuonna komissio vahvisti, että tarvitaan yhä merkittäviä
toimia, jotta voidaan varmistaa, että komission jälkitarkastustoiminta antaa oikea-aikaista ja
merkityksellistä tietoa päätöksentekoprosessiin 5. Vuonna 2016 tehdyssä toimielinten
välisessä sopimuksessa 6 korostettiin arviointien merkitystä, ja sopimuksen osapuolet
sitoutuivat säätämään tarvittaessa seuranta-, raportointi- ja arviointivaatimuksista ja

5

COM(2013) 686 final.

6

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten
sopimus paremmasta lainsäädännöstä, 13. huhtikuuta 2016.
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harkitsemaan järjestelmällisesti uudelleentarkastelulausekkeen sisällyttämistä
lainsäädäntöön.
Lainsäädännön jälkitarkastusten määritelmäkirjo
5.

Komissio käyttää lainsäädännön jälkitarkastuksesta useita eri nimityksiä. Tässä

tarkastuksessa lainsäädännön jälkitarkastuksella (jäljempänä ’jälkitarkastus’) tarkoitetaan
toimintapoliittista välinettä, jonka tuloksena on yksi tai useampi asiakirja, jossa esitetään
takautuva arvio yhteen tai useampaan säädökseen kohdistuvan EU:n säädöstoimen yhdestä
tai kaikista osa-alueista. Asiakirja saattaa sisältää arviointiin liittyviä osia. Termillä
”jälkitarkastus” tarkoitetaan komission tuottamia jälkiarviointiasiakirjoja, joiden otsikkona
voi olla arviointi, tarkastus, toimivuustarkastus tai kertomus (esimerkiksi kertomus
lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanokertomus tai
soveltamiskertomus) 7.
6.

Edellä mainituista termeistä komissio on määritellyt arvioinnin seuraavasti: näyttöön

perustuva arvio siitä, missä määrin tukitoimi on ollut vaikuttava ja tehokas, tarpeiden ja
toimen tavoitteiden kannalta relevantti, johdonmukainen sisäisesti ja muiden EU:n
toimintapoliittisten tukitoimien kanssa sekä tuonut EU:n tason lisäarvoa 8.
Toimivuustarkastuksen komissio on määritellyt seuraavasti: toimintalohkon kattava arviointi,
jossa tarkastellaan yleensä, miten monet toisiinsa liittyvät säädökset ovat vaikuttaneet
toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen 9.

7

Erilaisten tarkastusten huomioonottamiseksi tilintarkastustuomioistuin analysoi myös komission
teettämät ulkoiset tutkimukset, jotka täydentävät joitakin sen tarkastuksista (jäljempänä ’asiaan
liittyvät tutkimukset’). Muutamissa tapauksissa, joissa ei ollut saatavilla komission kertomusta,
tarkistusasiakirjana käytettiin ulkoista tutkimusta.

8

EU:n lisäarvo on EU:n tukitoimenpiteen tuottama lisäarvo siihen arvoon nähden, jonka
jäsenvaltion toimi olisi muutoin yksinään tuottanut (SEC(2011) 867 final ”The added value of the
EU budget”). Vuoden 2017 välineistössä todetaan, että EU:n lisäarvon yhteydessä tarkastellaan
muutoksia, joiden voidaan perustellusti todeta johtuvan EU:n tukitoimista ja jotka ylittävät
jäsenvaltioiden kansallisilta toimilta kohtuudella odotettavissa olleet muutokset.

9

SWD(2015) 111 final.
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REFIT-ohjelma
7.

Komission tavoitteen ja toimien merkitystä jälkitarkastusten alalla viime vuosina olisi

tarkasteltava myös osana komission laajempia toimia nykyisen EU:n säännöstön
hallinnoinnin parantamiseksi. Tämän painotuksen yhteydessä on korostunut, miten tärkeää
on varmistaa kaikkien erityyppisten jälkitarkastustoimien johdonmukaisesti laadukas
lopputulos.
8.

Tässä yhteydessä komissio käynnisti vuonna 2012 sääntelyn toimivuutta ja

tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT), jonka tavoitteena on varmistaa, että EU:n
lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista. Ohjelman perustamisesta annetun komission
tiedonannon mukaan 10 ohjelman tavoitteena on varmistaa, että EU:n säädösten edut
saavutetaan siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän kustannuksia sidosryhmille,
kansalaisille ja julkishallinnoille, ja että sääntelyyn liittyviä kustannuksia pienennetään
mahdollisuuksien mukaan siten, ettei vaikuteta kyseisen aloitteen toimintapoliittisiin
tavoitteisiin.
Kansainvälinen sijoitus ja tilintarkastustuomioistuimen edellinen arvio
9.

EU:lla on lainsäädännön jälkitarkastusjärjestelmä. EU on näin ollen useimpia

jäsenvaltioita edellä tällä alalla.
10. Vuonna 2015 OECD luokitteli EU:n jälkitarkastusjärjestelmän viidennelle sijalle 11 OECD:n
jäsenten joukossa. Luokitus perustui yhdistettyyn indeksiin, jossa mitattiin jälkitarkastusten
menetelmiä, avoimuutta, laadunvalvontaa ja järjestelmällistä käyttöä 12.

10

Paremman sääntelyn suuntaviivojen oheisasiakirjana julkaistu välineistö.

11

Neljä kärkimaata ovat Australia, Yhdistynyt kuningaskunta, Meksiko ja Saksa.

12

OECD Regulatory Policy Outlook 2015, OECD Publishing, Pariisi, 2015
(http://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770en.htm).
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11. Lisäksi järjestelmän laatu kansainvälisessä kontekstissa vahvistettiin
tilintarkastustuomioistuimen teettämässä taustatutkimuksessa, joka käsitteli 32 valtion
jälkitarkastusjärjestelmiä (28 jäsenvaltiota ja neljä muuta valtiota, jotka ovat OECD:n mukaan
parhaiden joukossa). Tutkimustulosten perusteella 32 valtiosta vain 14 valtiolla on
lainsäädännön jälkitarkastusjärjestelmä, jossa määritellään selkeästi toimielinten
vastuualueet ja ohjeet. Näistä 14 valtiosta 11 on EU:n jäsenvaltioita.
12. EU:n toimielinten vaikutustenarvioinneista vuonna 2010 julkaistussa
erityiskertomuksessa 13 tilintarkastustuomioistuin totesi, että jälkiarviointien käyttö oli
puutteellista, koska ”[niitä] ei laadita järjestelmällisesti kaikilla lainsäädännön aloilla”. Tässä
tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on antaa olennaista ja
puolueetonta tietoa lainsäädännön jälkitarkastusta koskevasta EU:n nykyisestä
järjestelmästä.
TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TAVOITTEET
13. Tarkastuksessa arvioitiin, onko EU:n lainsäädännön jälkitarkastusjärjestelmä
suunniteltu ja pantu täytäntöön asianmukaisesti ja valvotaanko sen laatua
asianmukaisesti ja edistääkö se näin ollen vaikuttavalla tavalla paremman sääntelyn
prosessia. Tilintarkastustuomioistuin tutki erityisesti seuraavia seikkoja:
a)

missä määrin komissio ja lainsäädäntövallan käyttäjät (Euroopan parlamentti ja
neuvosto) ovat ottaneet uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeet asianmukaisesti
huomioon laatiessaan uutta lainsäädäntöä tai tarkistaessaan nykyistä lainsäädäntöä

b)

varmistaako komissio kaikkien jälkitarkastusvelvoitteidensa oikea-aikaisen
toteuttamisen kattavien ja johdonmukaisten ohjeiden ja standardien mukaisesti –
laadunvalvontamekanismit mukaan luettuina

c)

varmistavatko komissio ja lainsäädäntövallan käyttäjät, että lainsäädännön
jälkitarkastukset ovat julkisesti saatavilla, että ne sisältävät selkeän tuloksen ja että niitä

13

Erityiskertomus nro 3/2010 ”Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n
toimielimissä?”.
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koskevia jatkotoimia toteutetaan asianmukaisesti ja ne sisällytetään asianmukaisesti
lainsäädäntösykliin
d)

ovatko REFIT-ohjelman perustelut selkeitä.

14. Tarkastukseen sisältyivät kaikki lakisääteisesti ja muutoin kuin lakisääteisesti tehtäväksi
annetut jälkitarkastukset 14, jotka toteutettiin vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana 15. Koska
jälkitarkastuksia on tehty valtava määrä, tarkastusotokseen sisällytettiin neljä eri toimialojen
pääosastoa, joilla on eritasoista kokemusta jälkitarkastusten tekemisestä. Otokseen kuului
yhteensä 133 jälkitarkastusta, jotka seuraavat neljä pääosastoa ovat toteuttaneet:
ympäristöasioiden pääosasto, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja
pk-yritystoiminnan pääosasto, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto sekä terveyden ja
elintarviketurvallisuuden pääosasto (ks. liite I) 16. Tarkastuksista 49 oli arviointeja (40) ja
toimivuustarkastuksia (9). Loput 84 olivat muita jälkitarkastuksia kuin arviointeja tai
toimivuustarkastuksia. Pääosastot valittiin niiden vastuulla olevien jälkitarkastusten määrän
perusteella. Lisäksi pääosastot muodostavat edustavan otoksen komission
tarkastusmenetelmien käytännön soveltamisesta saadusta kokemuksesta.
Tilintarkastustuomioistuin tutki myös 105:tä säädöstä, joiden osalta edellä mainitut
133 jälkitarkastusta toteutettiin.

14

Tarkastus kattaa kaiken johdetun oikeuden (direktiivit ja asetukset), jotka kuuluvat kyseisten
neljän pääosaston toimivaltaan ja jotka molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat
hyväksyneet tai käsitelleet. Tarkastuksen ulkopuolelle on jätetty täytäntöönpanotoimenpiteet ja
muu johdettu oikeus sekä meno-ohjelmien, toimintasuunnitelmien ja tiedonantojen
tarkastukset, virastojen toteuttamat tarkastukset sekä neuvoston suositukset ja päätökset.
Tarkastuksen ulkopuolelle on jätetty niin ikään koko virastoja koskevat tarkastukset, lukuun
ottamatta sellaisia viraston erityistoimia, jotka on annettu niiden tehtäväksi direktiivin tai
asetuksen yhteydessä (eli jotka liittyvät pikemminkin toimintalohkon tuloksellisuuteen kuin
viraston toimintaan).

15

Tämä kattaa tarkastukset, jotka oli toteutettu 31.12.2016 mennessä tai jotka olivat yhä kesken
kyseisenä ajankohtana.

16

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto perustettiin
vuonna 2015 yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen
pääosaston osien yhdistämisen seurauksena. Siksi kyseisten aiempien pääosastojen tarkastukset
ja vaikutustenarvioinnit on sisällytetty otokseen.
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15. Jotta voitiin arvioida valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeiden käyttöä ja sisältöä
hiljattain annetussa lainsäädännössä, tarkastuksessa tutkittiin myös kaikki 34 säädöstä, jotka
hyväksyttiin heinäkuun 2014 ja vuoden 2016 lopun välillä ja jotka olivat tarkastukseen
valittujen pääosastojen ehdottamia (ks. liite II).
16. Tarkastuksessa selvitettiin myös, noudatettiinko ”arviointi ensin” -periaatetta valittujen
neljän pääosaston vuosina 2014–2016 toteuttamissa 29 vaikutustenarvioinnissa 17 sekä
komission vuoden 2017 työohjelmaan kuuluvissa säädösehdotuksissa 18.
17. Lisäksi tarkastuksessa tutkittiin kyseisissä neljässä pääosastossa käytössä olevia
toimintakehyksiä sekä pääsihteeristön laatimia menettelyjä, joita sovelletaan koko
komissiossa. Tarkastukseen kuuluivat myös laadunvalvontamenettelyt yleisesti ottaen sekä
erityisesti sääntelyntarkastelulautakunnan työ.
18. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös molempien lainsäädäntövallan käyttäjien
suorittaman jälkitarkastustyön seuraavilta osin: a) komission lainsäädäntöehdotusten
sisältämiin valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeisiin tehdyt muutokset, b)
lainsäädäntövallan käyttäjien reaktiot komission jälkitarkastuksiin ja c) lainsäädäntövallan
käyttäjien itse tekemät jälkitarkastukset.
19. Tarkastuksen kriteerit perustuvat komission omiin ohjeisiin, pääasiassa vuonna 2015
annettuihin paremman sääntelyn suuntaviivoihin 19, joita olisi sovellettava uusissa
jälkitarkastuksissa, sekä aiempiin arviointia koskeviin komission ohjeisiin ja standardeihin 20,

17

Tässä kertomuksessa ”vaikutustenarviointi” tarkoittaa ”vaikutusten ennakkoarviointia”, ellei
toisin mainita.

18

Komission työohjelman liite I.

19

COM(2015) 215 final.

20

Dalia Grybauskaitén yhdessä puheenjohtajan kanssa komissiolle antama tiedonanto arviointien
paremmasta hyödyntämisestä: ”Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of
evaluation”, SEC(2007) 213; ja C(2002)5267: Tiedonanto komissiolle aiheesta ”Evaluation
Standards and Good Practices”, 23.12.2002.
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joita sovellettiin ennen vuotta 2015 tehtyihin jälkitarkastuksiin. Tarkastajat vierailivat myös
OECD:ssä saadakseen tietoa jälkitarkastusten laadun mittaamisesta.
20. Tarkastuksessa hyödynnettiin myös (tilintarkastustuomioistuimen teettämää)
taustatutkimusta, joka koski EU:n jäsenvaltioiden ja neljän muun, parhaiden joukossa olevan
valtion lainsäädännön jälkitarkastusjärjestelmiä. Tämän työn tavoitteena oli saada parempi
käsitys komission järjestelmän edistyksellisyydestä kansainvälisesti arvioituna.
21. Tarkastuksen aikana tilintarkastustuomioistuinta avusti viiden ulkopuolisen
sääntelypolitiikkaan ja arviointiin erikoistuneen asiantuntijan paneeli. Asiantuntijat olivat
enimmäkseen tiedemaailmasta ja ajatushautomoista. Paneeli antoi panoksensa
tarkastustapaan ja varmisti, että tärkeimmät jälkitarkastuksen osa-alueet otettiin huomioon.
HUOMAUTUKSET
Uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeet olivat laajasti käytössä, mutta yhteiset ohjeet
puuttuivat
22. Uudelleentarkastelulausekkeet auttavat varmistamaan, että jälkitarkastukset
toteutetaan sellaisesta lainsäädännöstä, johon lausekkeet sisältyvät. Lausekkeiden
olemassaolo on tärkeää, mutta se ei riitä. Lausekkeissa käytettyjen sanamuotojen ja
terminologian olisi oltava selkeitä, ja niissä määritellyn ajoituksen olisi sovelluttava vaaditun
jälkitarkastuksen tyyppiin. Jos lainsäädäntövallan käyttäjät tekevät muutoksia komission
ehdotukseen, muutokset eivät saisi vaikuttaa haitallisesti lausekkeen selkeyteen. Olisi
tuotava esille yhteinen käsitys eri terminologiasta ja vaikutuksista, joita sillä olisi
erityyppisten tarkastusten ajoitukseen. Lisäksi jäsenvaltioita koskevat valvontalausekkeet
olisi yleisesti ottaen sisällytettävä lainsäädäntöön silloin, kun lainsäädäntö sisältää
uudelleentarkastelulausekkeen. Näin luotaisiin pohja jäsenvaltiotason tiedonkeruulle tulevaa
jälkitarkastusta varten.
23. Siksi tarkastuksessa tutkittiin,
a)

oliko valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeiden laatimista varten annettu ohjeita
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b)

käytettiinkö säädöksissä uudelleentarkastelulausekkeita ja mitä sanamuotoja ja
ajoitusta näissä lausekkeissa käytettiin, mukaan lukien muutettiinko ehdotettua
uudelleentarkastelulauseketta lainsäädäntövallan käyttäjien tarkistuksilla

c)

käytettiinkö valvontalausekkeita ja oliko valvontalausekkeiden lainsäädännöstä
puuttumisen ja jälkitarkastuksissa tehtyjen valvontatietojen saatavuutta tai laatua
koskevien havaintojen välillä yhteyttä.

Valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeiden laatimista koskevat toimielinten väliset
ohjeet puuttuivat
24. Ennen vuotta 2017 komissio ei ollut antanut ohjeita valvonta- ja
uudelleentarkastelulausekkeiden laatimisesta. Paremman sääntelyn suuntaviivojen ja
välineistön tarkistamisen yhteydessä komissio otti käyttöön välineen, joka liittyi valvonnan ja
arvioinnin säännöksiin 21. Väline tarjoaa käytännön ohjausta siitä, mitä valvonta- ja
uudelleentarkastelulausekkeisiin olisi sisällytettävä lainsäädäntöluonnoksissa. Tämä koskee
erityisesti ajoitusta, vastuualueita ja tiedonkeruun menetelmiä. Välineessä täsmennetään,
että arviointi olisi tavallisesti toteutettava vasta, kun EU:n toimenpiteestä on saatavilla
tietoja vähintään kolmen kokonaisen vuoden ajalta. Muita/väliaikaisia tähän välineeseen
sisältyviä jälkitarkastuksia ovat kertomukset lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista
lainsäädäntöä, täytäntöönpanokertomukset ja seurantakertomukset. Välineessä annetaan
esimerkkejä lausekkeista, jotka olisi sisällytettävä lainsäädäntöön kussakin näistä
tarkastustyypeistä.
25. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla ei ole omia ohjeita valvonta- ja
uudelleentarkastelulausekkeiden laatimisesta. Komission ohjeet eivät koske
lainsäädäntövallan käyttäjiä, eikä yhteisessä käytännön oppaassa 22 EU:n lainsäädännön
laatimisesta viitata erikseen valvonta- tai uudelleentarkastelulausekkeiden laatimiseen.

21

Euroopan komissio, Paremman sääntelyn välineistö, väline 42.

22

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen käytännön opas Euroopan unionissa
säädöstekstien laatimiseen osallistuville, Euroopan unioni, 2015.
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Huhtikuussa 2016 kolme toimielintä hyväksyi toimielinten välisen sopimuksen paremmasta
lainsäädännöstä. Sopimuksessa korostetaan, että pyrkimys sisällyttää
uudelleentarkastelulausekkeet järjestelmällisesti lainsäädäntöön on tärkeää 23. Sopimus ei
kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova 24, vaan sitä voidaan pitää ”pehmeänä”
sääntelyvälineenä. Toimielimet eivät ole antaneet muita kattavia ohjeita tästä aiheesta.
26. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) vuonna 2017 kokoamassa
uudelleentarkastelulausekkeiden tarkistuslistaa käsittelevässä tutkimuksessa ”Rolling
Checklist on Review Clauses” uudelleentarkastelulausekkeet luokitellaan raskaisiin (tai
keskeisiin) ja kevyisiin uudelleentarkasteluvelvoitteisiin. ”raskaat” velvoitteet käynnistävät
kattavan lainsäädännön arvioinnin, kun taas ”kevyillä” velvoitteilla tarkoitetaan
enimmäkseen täytäntöönpanokertomuksia. Tämä ei välttämättä kuvasta toimielinten välistä
yhteisymmärrystä uudelleentarkastelulausekkeissa käytetyistä tarkastelua koskevista
termeistä. Tutkimuksessa todetaan, että asianomaisten kolmen instituution kesken ei ole
sovittu uudelleentarkastelulausekkeen määritelmästä.
27. Euroopan parlamentin ajoitusta koskeva lähestymistapa vastaa komission
lähestymistapaa. Parlamentin mukaan on laaja yhteisymmärrys siitä, että täytäntöönpanon
arviointeja 25 ei pitäisi tehdä liian aikaisin, vaan että ne suositellaan tekemään vähintään
kolme vuotta poliittisen toimenpiteen jälkeen 26.

23

Sopimuksen 23 kohdassa todetaan seuraavaa: “Toimielimet sopivat harkitsevansa
järjestelmällisesti uudelleentarkastelulausekkeen käyttöä lainsäädännössä ja ottavansa
huomioon täytäntöönpanoon ja näytön keräämiseen tuloksista ja vaikutuksista tarvittavan
ajan.” Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen
toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, 13. huhtikuuta 2016.

24

Asia C-343/09, Afton Chemical, 8. heinäkuuta 2010, 30–40 kohta; asia C-477/14, Pillbox 38 (UK)
Ltd, 4. toukokuuta 2016, 64–66 kohta.

25

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu käyttää nimitystä ”täytäntöönpanon arviointi”
asiakirjoistaan, jotka toimivat jälkitarkastuksia koskevina tausta-asiakirjoina parlamentin
valiokuntien laatimissa täytäntöönpanoon liittyvissä mietinnöissä.

26

Euroopan parlamentti, jälkiarviointiyksikön työasiakirja “Method and Process”.
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28. Neuvosto ei ole ottanut kantaa uudelleentarkastelulausekkeiden käyttöön tai sisältöön
EU:n lainsäädännössä. Ei ole viitteitä siitä, että asiaa olisi käsitelty toimielimen sisäisessä
monialaisessa analyysissa.
Uudelleentarkastelulausekkeet ovat laajalti käytössä, mutta ne ovat usein epäselviä
29. Otoksen kattamien pääosastojen toimivaltaan kuuluneista vuosina 2014–2016
hyväksytyistä 34 säädöksestä lähes kaikissa (32) oli uudelleentarkastelulauseke. Tätä
havaintoa tukee Euroopan parlamentin vuonna 2017 julkaisema tutkimus ”Rolling Checklist
on review clauses”, jossa todettiin, että 80 prosenttia kaikista direktiiveistä ja 58 prosenttia
kaikista tarkastelluista asetuksista sisältää uudelleentarkastelulausekkeen.
30. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusotokseen 27 kuuluneista
lainsäädäntöehdotuksista kuitenkin vain kaksi kolmasosaa sisälsi jo
uudelleentarkastelulausekkeen. Saattaa olla, että komissio ei ehdottanut
uudelleentarkastelulausekkeita muuttaessaan aiempaa säädöstä, koska säädös sisälsi jo
uudelleentarkastelulausekkeen. Joissakin näistä tapauksista lainsäädäntövallan käyttäjät
pitivät kuitenkin tarpeellisena korvata tai tarkistaa ehdotukseen sisältyneitä
uudelleentarkastelulausekkeita.
31. Suurin osa 34 säädöksessä tehtäväksi annetuista jälkitarkastuksista voidaan luokitella
karkeasti joko arvioinneiksi taikka täytäntöönpano- tai soveltamiskertomuksiksi tai
aihekohtaisiksi kertomuksiksi. Tämä ei kuitenkaan anna selkeää kuvaa erityyppisten
mahdollisten kertomusten vivahteista, minkä vuoksi on vaikeaa ymmärtää, mitä komission
on tarkasteltava ja minkä tyyppisen tuotteen se laatii (ks. laatikko 1).
Laatikko 1 – Yhteisten määritelmien puutteen aiheuttama epävarmuus
Erityyppisiä mahdollisia tarkastuksia koskevien yhteisten määritelmien puute johtaa suureen
termikirjoon tai termien yhdistelmiin, erityisesti ”tarkastuksiksi” kutsuttujen jälkitarkastusten osalta
(esim. tarkastus, toiminnan ja vaikuttavuuden tarkastus tai kaikkien osien tarkastus). Muita käytössä

27

Otos hiljattain annetusta lainsäädännöstä (2014–2016).

21
olevia termejä ovat ”kertomus, jossa käsitellään soveltamisen tuloksia”, ”täytäntöönpanon arviointi”
ja ”kertomus täytäntöönpanosta ja vaikutuksista”.
Erityyppisten jälkitarkastusten yhteisten määritelmien puute luo epävarmuutta siitä, mitä komission
on tarkasteltava ja minkä tyyppisen tuotteen se laatii.

32. Tehtäväksi annetun jälkitarkastuksen tyypin ja jälkitarkastuksen ajoituksen välillä ei ollut
selkeää ja johdonmukaista syy-yhteyttä. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa arviointi annetaan
tehtäväksi kolme vuotta soveltamisen jälkeen, kun taas toisessa tapauksessa
täytäntöönpanokertomuksen määräaika on vasta kymmenen vuotta soveltamisen jälkeen.
Otokseen kuuluu myös melko suuri määrä soveltamiskertomuksia,
täytäntöönpanokertomuksia ja arviointeja, jotka on annettu tehtäväksi 4–5 vuotta
soveltamisen jälkeen, vaikka nämä kolme kertomustyyppiä kattavat lainsäädäntösyklin eri
ajanjaksot.
33. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille edut, joita voidaan saavuttaa sen ansiosta,
että komissio ja lainsäädäntövallan käyttäjät voivat räätälöidä uudelleentarkastelulausekkeet
kunkin säädöksen erityistarpeisiin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kuitenkin, ettei aina ole
selvää, mitä tuotoksia uudelleentarkastelulausekkeen perusteella odotetaan. Lisäksi riskinä
on, että jälkitarkastuksen ajoitus ei vastaa tarkastukselta odotettuja tuotoksia.
34. Epäjohdonmukaisia sanamuotoja ja ajoitusta koskevia ongelmia oli myös toisessa tässä
tarkastuksessa käytetyssä pääotoksessa, joka koostui vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana
toimitettavaksi määrätyistä 133 jälkitarkastuksesta ja joka liittyi siksi vanhempiin säädöksiin.
Tämä viittaa pitkäaikaiseen uudelleentarkastelulausekkeiden laatimista koskevaan
ongelmaan EU:n lainsäädännössä.
Valvontalausekkeita käytettiin kahdessa kolmesta tapauksesta
35. Lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista on tärkeää valvoa, jotta voidaan
varmistaa, että käytettävissä on riittävästi luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa
lainsäädännön näyttöön perustuvan jälkitarkastuksen toteuttamiseksi. Valvontalausekkeiden
sisällyttäminen tarvittaessa lainsäädäntöön on siksi tärkeää sellaisen toimintakehyksen
luomiseksi, jonka mukaisesti erityisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tietoa komissiolle.
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36. Yli kaksi kolmasosaa (73 säädöstä 102 säädöksestä 28) tarkastetuista säädöksistä sisälsi
jäsenvaltioita koskevan valvontalausekkeen. Yleisyydessä oli suuria eroja pääosastojen
välillä. Ympäristöasioiden pääosastossa (24 säädöksessä 27 säädöksestä) ja terveyden ja
elintarviketurvallisuuden pääosastossa (21 säädöksessä 24 säädöksestä) valvontalauseke
sisältyi lähes kaikkiin niiden toimivaltaan kuuluviin säädöksiin, kun taas sisämarkkinoiden,
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastossa valvontalauseke sisältyi alle
puoleen otoksen säädöksistä (11 säädöstä 26 säädöksestä). Tämä saattaa osaltaan kuvastaa
otokseen sisältyneen lainsäädännön vähemmän teknistä luonnetta.
37. Lisäksi useissa jälkitarkastuksissa todettiin, että tiedonkeruuta on parannettava
ottamalla käyttöön seurantajärjestelyjä tai parantamalla niitä.
38. Lopuissa 29 säädöksessä ei ollut jäsenvaltioita koskevia valvontalausekkeita. Neljässä
kyseisiä säädöksiä koskevassa jälkitarkastuksessa mainittiin valvontalausekkeen puute ja
korostettiin, että käyttöön on otettava seurantajärjestelyjä.
39. Vuosina 2014–2016 hyväksyttyä lainsäädäntöä arvioitaessa tilanne oli samankaltainen:
yhdeksässä säädöksessä 34 säädöksestä ei ollut valvontalauseketta. Valvontalausekkeiden
järjestelmällisessä sisällyttämisessä lainsäädäntöön ei ole tapahtunut merkittävää
parannusta.
40. Komission pääsihteeristö perusti seurannasta ja kvantifioinnista vastaavan työryhmän
kesäkuussa 2016. Sen päätavoitteisiin kuuluvat EU:n toimien vaikutusten seurantaa ja
kvantifiointia koskevan komission työn tukeminen lisäämällä tietämystä ja kokemusten
vaihtoa, jotta voidaan vastata EU:n toimien vaikutusten kvantifioinnista annettavaa
käytännön neuvontaa ja ohjausta koskevaan merkittävään tarpeeseen, erityisesti
säädöstoimissa, joista on vain vähän kokemusta. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu
ohjeiden tai parhaita käytäntöjä käsittelevien asiakirjojen toimittaminen, mutta niitä ei ole
vielä laadittu.

28

Kolme tutkituista 105 säädöksestä jätettiin otoksen ulkopuolelle merkityksellisyyden puutteen
vuoksi.
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Jälkitarkastusten vaihteleva toteutus ja laadunvalvonta
41. Jälkitarkastusten toimintakehyksen (suuntaviivat, välineistö mukaan luettuna) laatu ja
käytännön toteutus ovat erittäin tärkeitä. Siksi tilintarkastustuomioistuin tutki


eri toimielinten jälkitarkastuksiin soveltamaa toimintakehystä



jälkitarkastusten suorittamisen oikea-aikaisuutta



käytettyjä menetelmiä ja sitä, missä määrin ne on selitetty



tietojen rajoituksia ja sitä, missä määrin rajoitukset on otettu huomioon



sisäisiä laadunvalvontamekanismeja



sääntelyntarkastelulautakunnan roolia.

Parannettu mutta keskeneräinen jälkitarkastusten toimintakehys
42. Komission pääsihteeristöllä on tärkeä tehtävä suuntaviivojen ja parhaiden käytäntöjen
luomisessa, kehittämisessä ja valvonnassa sääntelypolitiikan alalla. Pääsihteeristön työhön
kuuluu suuntaviivojen laatiminen, niiden yhtenäisen soveltamisen varmistaminen eri
pääosastoissa, jälkitarkastuksiin liittyvien erilaisten yksiköiden välisten verkostojen
vetäminen (esimerkiksi seurannasta ja arvioinnista vastaava tekninen työryhmä) ja
vuorovaikutus alalla toimivia kolmansia osapuolia edustavien sidosryhmien kanssa
(esimerkiksi jäsenvaltiot, tutkijat ja kansainväliset organisaatiot, kuten OECD).
43. Pääsihteeristö on ottanut johtavan roolin erityisesti vuoden 2015 paremman sääntelyn
suuntaviivojen ja välineistön valmistelussa ja niiden vuonna 2017 toteutetussa
uudelleentarkastelussa. Suuntaviivat tarjoavat kattavan toimintakehyksen, jonka mukaisesti
komission yksiköt voivat tehdä arviointeja. Välineistö sisältää erityisesti arviointeja ja
toimivuustarkastuksia käsittelevän luvun 29, mutta jälkitarkastusten joihinkin osa-alueisiin
voidaan soveltaa myös tiettyjä muita välineitä.

29

Euroopan komissio, Paremman sääntelyn välineistö, luku VI, s. 314.
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44. Vuoteen 2017 saakka suuntaviivat eivät kuitenkaan kattaneet muita jälkitarkastuksia
kuin arviointeja. Muihin jälkitarkastuksiin ei sovelleta tiukkoja laadunvalvontastandardeja,
kuten arviointeihin ja toimivuustarkastuksiin, vaikka niihin liittyvä työ voi olla luonteeltaan,
kestoltaan ja kustannuksiltaan samantyyppistä. Siksi muissa jälkitarkastuksissa kuin
arvioinneissa sallitaan useita erilaisia toteutuskäytäntöjä, mikä saattaa johtaa laatueroihin.
Vuonna 2017 tarkastukset sisällytettiin välineistöön vain rajallisesti.
45. Lainsäädäntövallan käyttäjät voivat myös toteuttaa omia jälkitarkastuksia ja antaa omia
ohjeita. Siinä missä neuvostolla ei ole omia ohjeita eikä se ole toteuttanut omia
jälkitarkastuksia vuosina 2013–2016, Euroopan parlamentti on perustanut Euroopan
parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS), jossa on vuodesta 2013 alkaen toiminut myös
jälkiarviointiyksikkö. Yksikkö toteuttaa jälkitarkastuksia, joita se kutsuu Euroopan tason
täytäntöönpanon arvioinneiksi (EIA). Ne toimivat parlamentin valiokuntien
täytäntöönpanoon liittyvien mietintöjen tausta-asiakirjoina 30. Yksiköllä on sisäiset ohjeet
näiden arviointien toteuttamista varten. Ohjeet noudattavat tiiviisti komission suuntaviivoja
menetelmien osalta.
Komissio selitti vain harvoin lainsäädäntövallan käyttäjille, miksi jälkitarkastukset
viivästyivät
46. Euroopan komission jälkitarkastusten oikea-aikainen toteutus on lainsäädäntövallan
käyttäjien ja sidosryhmien oikeutettu oletus sekä lakisääteinen vaatimus silloin, kun
jälkitarkastus on annettu lainsäädännössä sen tehtäväksi.
47. Kaiken kaikkiaan Euroopan komission jälkitarkastuksia ei ole suoritettu ajoissa
(69 tarkastusta 85 tarkastuksesta), ja viiveet selitetään harvoin. Koko otoksessa

30

Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi on tärkeä parlamentin valiokuntien tausta-asiakirja,
jota ne käyttävät laatiessaan täytäntöönpanoon liittyvää mietintöä EU:n toimintapolitiikan tai
säädöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta kansallisessa
lainsäädännössä, Euroopan parlamentti, jälkiarviointiyksikön työasiakirja “Method and Process”.
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keskimääräinen viive oli hieman yli vuosi 31 verrattuna siihen, mihin mennessä
jälkitarkastukset oli lakisääteisesti suunniteltu toteutettaviksi. Tässä ei oteta huomioon sitä,
että viivästyneet jälkitarkastukset saattavat olla laajempia ja kattavampia kuin
lainsäädännössä alun perin tarkoitetut tarkastukset 32. Viive koskee hyvin erityyppisiä
jälkitarkastuksia. Komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota arviointeihin, joten on syytä
panna merkille, että arviointien ja toimivuustarkastusten keskimääräinen viive on hieman yli
16 kuukautta. Tilannetta saattavat selittää viivästykset, joita jäsenvaltioissa on ilmennyt
lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä (mikä viivästyttää esimerkiksi
vaatimustenmukaisuuden arviointia) sekä jäsenvaltioissa esiintyvät täytäntöönpano- ja/tai
raportointiviiveet.
48. Suhteellisen merkittävää keskimääräistä viivettä jälkitarkastusten toimittamisessa olisi
tarkasteltava kahdessa yhteydessä: erityyppisten jälkitarkastusten asianmukaisimpaan
ajoitukseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota uudelleentarkastelulausekkeiden suunnittelun
yhteydessä (ks. kohdat 32–34) eikä toteutetun jälkitarkastuksen tarpeeseen komission
”arviointi ensin” -sitoumuksen yhteydessä. Komission tarve saavuttaa tasapaino
asianmukaisen ajoituksen, ”arviointi ensin” -periaatteen ja tuotoksen laadun välillä voi
epäilemättä selittää suuren osan jälkitarkastusten toimittamisajankohdista. Aineiston
perusteella komissio ei kuitenkaan selitä asiaa lainsäädäntövallan käyttäjille silloin, kun
jälkitarkastus viivästyy.
Menetelmien käsittely ei ollut yhtenäistä
49. Paremman sääntelyn välineistössä pidetään erittäin tärkeänä, että arvioinnin aikana
kohdatut menetelmiin ja tiedonkeruuseen liittyvät haasteet tunnustetaan 33. Komissio on

31

Viiveet laskettiin ainoastaan suhteessa lainsäädännössä asetettuihin tarkastusten
määräaikoihin.

32

Keskeneräisten tarkastusten (joita ei ollut julkaistu 31.12.2016 mennessä) viiveiden kesto on
asetetun määräajan ja 31.12.2016 välinen erotus.

33

Euroopan komissio, Paremman sääntelyn välineistö, väline 41, seurantajärjestelyt
ja -indikaattorit, s. 270.
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korostanut näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä. Komission päätelmien
legitimiteettiä vahvistaisikin menetelmien asianmukainen kuvaus, joka kattaisi kaikkien
arviointia sisältävien jälkitarkastusten (ei ainoastaan arviointien) tiedonkeruun ja
analysoinnin välineet, sekä valittujen menetelmien perustelu. Tämä parantaisi myös asian
ymmärtämistä ja mahdollistaisi tarvittaessa päätelmien taustatyön toistamisen.
50. Menetelmiä koskeva lähestymistapa oli epäjohdonmukainen koko toteutettujen
jälkitarkastusten otoksessa 34. Valittuja menetelmiä kyllä useimmiten kuvailtiin, mutta kuvailu
oli kattava (eli se sisälsi sekä tiedonkeruuta että tietojen analysointia koskevat välineet) vain
hieman yli puolessa jälkitarkastuksista. Syy tiettyjen menetelmien valintaan ilmoitettiin vain
hieman yli kolmanneksessa jälkitarkastuksista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös
suuria eroja menetelmiä koskevien tietojen laadussa ja kattavuudessa. Otokseen sisältyviin
jälkitarkastuksiin kuului 14 arviointia, jotka julkaistiin vuonna 2016 sen jälkeen, kun
paremman sääntelyn suuntaviivojen soveltaminen alkoi. Vaikka näissä arvioinneissa
noudatetaan aina paremman sääntelyn suuntaviivoissa määriteltyjä viittä kriteeriä 35, niissä
on toisinaan menetelmien selittämistä koskevia puutteita.
Tietojen rajoitukset on pantu merkille ja korjaavia toimia on toteutettu, mutta tulokset
puuttuvat vielä
51. Jälkitarkastuksissa olisi annettava lukijoille riittävästi tietoa siitä, mihin komission
päätelmät perustuvat.
52. Useimpiin koko EU:n kattaviin jälkitarkastuksiin liittyy jonkin tasoisia tietojen rajoituksia,
koska tietojen keräämiseen ja koostamiseen monitahoisista kysymyksistä useilla eri
lainkäyttöalueilla liittyy haasteita. Useimmissa jälkitarkastuksissa olisi siksi tunnustettava

34

Menetelmiin liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa tilintarkastustuomioistuin tutki vain
tarkastuksia, jotka sisälsivät arviointiin liittyvän osan (arvioinnit ja muut).

35

Paremman sääntelyn suuntaviivoissa vaaditaan, että arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa
otetaan huomioon viisi kriteeriä: merkityksellisyys, vaikuttavuus, tehokkuus, johdonmukaisuus
ja EU:n tasolla saatava lisäarvo. EU:n lisäarvo kattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet.
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käytettyjen tietojen mahdolliset rajoitukset, jotta lainsäädäntövallan käyttäjät ja
sidosryhmät ymmärtävät, mitä päätelmiä tietojen perusteella voidaan tukea.
53. Kahdessa kolmanneksessa tarkastetuista 80 toteutetusta jälkitarkastuksesta
myönnetään jälkitarkastustyön taustatietojen rajoitukset 36. Keskeisiä havaittuja ongelmia
ovat tietojen epätäydellisyys tai puute, tietojen laatu ja sidosryhmien konsultointiin liittyvät
ongelmat (esimerkiksi alhainen vastausprosentti ja vastausten edustavuus).
54. Joskus tietojen rajoitukset johtuvat seurannan puutteesta (ks. myös kohdat 38 ja 39), ja
toisinaan tämä on yhteydessä siihen, että jälkitarkastukset on toteutettu sopimattomaan
aikaan (ks. kohdat 32–34). Joissakin jälkitarkastuksissa kuitenkin selitettiin, miten kyseisiä
rajoituksia käsiteltiin (ks. laatikko 2).
Laatikko 2 – Tietojen rajoituksia koskevien vaikutusten lieventäminen: hyvä käytäntö
Ympäristömeludirektiivin arvioinnin 37 menetelmiä koskeva osio sisältää hyödyllisen taulukon
menetelmiin liittyvistä keskeisistä rajoituksista, kuten tietojen rajoituksista, ja siitä, miten niitä
käsiteltiin. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:
• Koska vaikutustenarviointia ei suoritettu, perustasona käytettiin direktiivin mukaisen
melukartoituksen ensimmäisen kierroksen aikana kerättyjä tietoja EU:n kansalaisten
altistumisesta melulle.
• Jäsenvaltiot viivästyttivät direktiivin täytäntöönpanoa, joten tietoja oli saatavilla vähän. Siksi
tapaustutkimusten valintakriteerejä muokattiin siten, että niihin sisällytettiin tietojen saatavuutta
koskevat kysymykset.
• Oli vaikeaa päätellä, missä määrin aiheutuneet kustannukset ja saadut hyödyt johtuivat
nimenomaan ympäristömeludirektiivistä. Siksi syy-yhteyteen liittyvät asiat otettiin huomioon
kvantitatiivisessa tapaustutkimuksessa ja kustannus-hyötyanalyysissa. Lisäksi toteutettiin

36

Joitakin toteutettuja tarkastuksia ei otettu huomioon, koska niissä ei ole arviointiin liittyvää
sisältöä.

37

Refit evaluation of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of
environmental noise (SWD(2016) 454), julkaistu joulukuussa 2016.
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herkkyysanalyysi, jossa arvioitiin, miten kustannus-hyötysuhteet muuttuivat syyyhteysvaikutusten eri mallinnusskenaarioissa.

55. Tietojen rajoitukset ovat todennäköisesti jatkossakin yksi komission suurimmista
haasteista sen toimissa, joilla pyritään varmistamaan johdonmukaisesti korkealaatuinen työ
jälkitarkastusten alalla. Minkään otokseen kuuluneista pääosastoista ei voida sanoa
soveltavan pääosaston laajuista järjestelmällistä lähestymistapaa tietojen saatavuutta ja
laatua koskeviin ongelmiin. Useat pääosastoista ovat kuitenkin ryhtyneet toimiin, joiden
tarkoituksena on parantaa niiden kykyä kerätä ja hallinnoida tietoja (ks. laatikko 3).
Laatikko 3 – Eri pääosastojen lähestymistavat tietojen keruun ja hallinnoinnin parantamiseksi
• Ympäristöasioiden pääosasto on toteuttanut toimivuustarkastuksen EU:n ympäristöseurannasta
ja -raportoinnista. Toimivuustarkastuksen avulla yksilöitiin kymmenen parannusta vaativaa
tointa 38.
• Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto johtaa uutta
lainsäädäntöaloitetta, jonka myötä komissio voisi kerätä tietoja suoraan yksityisiltä yrityksiltä 39.
• Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto on lisännyt yhteistyötään yhteisen tutkimuskeskuksen
kanssa tiedonkeruuta ja tietojen käsittelyä koskevissa menettelyissä ja tehnyt yhdestä yksiköstään
erityisen tietokeskuksen.

56. Vuonna 2017 tehdyn päivityksen jälkeen välineistö on sisältänyt suosituksen, jonka
mukaan tiedonkeruussa ja tietomallinnuksessa kohdattuja rajoituksia olisi arvioitava
nimenomaisesti ja arvioinnin päätelmiä olisi tuettava vastaavalla näytön vahvuuden
arvioinnilla. Lisäksi pääsihteeristö toimii myös seurannasta ja kvantifioinnista vastaavan
työryhmän puheenjohtajana. Työryhmän tarkoituksena on tukea komission työtä, joka
koskee EU:n toimien vaikutusten seurannan ja kvantifioinnin parantamista lisäämällä
tietämystä ja kokemusten jakamista (ks. kohta 40).

38

COM(2017) 312 final.

39

COM(2017) 257 final.

29

Arviointien ja toimivuustarkastusten laatua valvotaan järjestelmällisesti, mutta ei muita
jälkitarkastuksia
57. Jälkitarkastusten laatu on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa lainsäädäntösyklin
myöhempien toimien laatu. Komissio on korostanut välineistössä, että arvioinnin laatua olisi
valvottava jatkuvasti erityisesti käyttämällä yksiköiden välistä ohjausryhmää, jotta käyttöön
saadaan lisää asiantuntemusta ja varmistetaan, että eri näkökulmat otetaan huomioon ja
niitä analysoidaan kokonaislaadun parantamiseksi. Laadunvalvontaperiaate voidaan
laajentaa kaikkiin arviointia sisältäviin jälkitarkastuksiin. Lisäksi laadunvalvontaprosessi olisi
aina dokumentoitava niin jälkitarkastusta täydentävien ulkoisten tutkimusten kuin sisäisesti
toteutettujen jälkitarkastustenkin kohdalla.
58. Yksiköiden välisten ohjausryhmien käyttö on vakiintunutta arvioinneissa ja
toimivuustarkastuksissa. Kaikissa otokseen kuuluneissa arvioinneissa ja
toimivuustarkastuksissa käytettiin yksiköiden välistä ohjausryhmää, joka kattoi myös asiaan
liittyvät tutkimukset. Yksiköiden välistä ohjausryhmää käytettiin kuitenkin vain harvoin muun
tyyppisissä jälkitarkastuksissa, vaikka merkittävä osa niistä (40 tarkastusta) sisälsi arviointiin
liittyviä osia. Näistä jälkitarkastuksista, kuten arvioinneista ja toimivuustarkastuksista,
voidaan tehdä ja usein tehdäänkin komission sisäinen lausuntokierros. Lausuntokierrokset
toteutetaan kuitenkin erittäin myöhäisessä vaiheessa jälkitarkastusprosessia. Lisäksi ne
koskevat ainoastaan komission kertomusta, eikä niissä käsitellä asiaan liittyviä tutkimuksia,
ja niiden painopisteenä on yhdenmukaistaa komission pääosastojen työtä.
59. Muihin jälkitarkastuksiin kuin arviointeihin liittyvistä ulkoisista tutkimuksista ei tehdä
järjestelmällisesti virallista laadunarviointia. Laadunarviointilomakkeen käyttövaatimus
koskee kyseisiä tutkimuksia vain, kun ne liittyvät arviointeihin. Sisäisesti toteutettuihin
jälkitarkastuksiin sovelletaan laadunvalvontaprosessia kussakin pääosastossa, mutta se
dokumentoidaan harvoin, eikä tilintarkastustuomioistuin saanut evidenssiä tällaisiin
jälkitarkastuksiin sovellettavista selkeistä laadunvalvonnan kriteereistä tai ohjeista.
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Sääntelyntarkastelulautakunnan merkitys laadunvalvonnassa kasvaa
60. Valvontaelintä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa vaikutusten ennakkoarviointien ja
jälkitarkastusten laatu ja avoimuus. OECD korosti valvontaelimen merkitystä
sääntelypolitiikasta ja sääntelyn hallinnasta vuonna 2012 antamassaan suosituksessa.
61. EU:ssa sääntelyntarkastelulautakunta on hoitanut tätä tehtävää vuodesta 2015 alkaen.
Lautakunta korvasi Euroopan komission vaikutustenarviointilautakunnan.
Sääntelyntarkastelulautakunnassa on seitsemän kokoaikaista jäsentä (neljä Euroopan
komissiosta ja kolme komission ulkopuolelta rekrytoitua jäsentä).
Sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiantoa on laajennettu
vaikutustenarviointilautakuntaan verrattuna siten, että toimeksianto kattaa arvioinnit ja
toimivuustarkastukset. Tämä on myönteistä kehitystä, jonka ansiosta komissiossa toimiva
sääntelyn laadunvalvontaelin on edellä useita vastaavia elimiä EU:ssa ja sen ulkopuolella (ks.
myös laatikko 4). Sääntelyntarkastelulautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu muut
jälkitarkastukset kuin arvioinnit.
Laatikko 4 – Esimerkki sääntelyntarkastelulautakunnan lisäarvosta laadunvalvonnassa:
luontodirektiivien toimivuustarkastus
Sääntelyntarkastelulautakunnalle toimitettiin varhainen luonnos luontodirektiivien
toimivuustarkastuksesta 40. Huhtikuussa 2016 annetussa sääntelyntarkastelulautakunnan lausunnossa
todettiin, että toimivuustarkastusta on parannettava merkittävästi. Lautakunta antoi useita
suosituksia, kuten kahden direktiivin tarkoituksenmukaisuuden selittäminen ja sellaisten alojen
määrittäminen, joilla on parantamisen varaa (vaikuttavuuskriteerit), täytäntöönpanon kustannus- ja
hyötyarvioiden parempi osoittaminen (tehokkuuskriteerit), johdonmukaisuus- ja
merkityksellisyyskriteerien kehittäminen edelleen sekä ulkoisten tutkimuksien tuloksia koskevien
komission yksiköiden näkemysten parempi esittely (kokonaisesittely). Arvioinnin lopullisen version
liitteessä I kerrotaan, miten komissio vastasi näihin kommentteihin.

62. Sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarvioinneista ja muista arvioinneista
antamien kielteisten lausuntojen lukumäärä ilmentää lautakunnan tosiasiallista

40

Fitness Check of the Birds and Habitats Directives (SWD(2016) 472), julkaistu 16.12.2016.
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riippumattomuutta. Sääntelyntarkastelulautakunnalla ei kuitenkaan ole omaa, komission
pääsihteeristä erillistä sihteeristöä, mikä vaarantaa sen riippumattomuuden. Lisäksi se, että
sääntelyntarkastelulautakunnan puheenjohtajan osallistuu puheenjohtajana myös komission
johtamaan sidosryhmäfoorumiin (REFIT-foorumi), saattaa asettaa lautakunnan
riippumattomuuden vaakalaudalle.
Jälkitarkastukset ovat yleensä julkisesti saatavilla; tulokset ovat selkeitä, mutta niitä ei
aina käytetä vaikutusten ennakkoarvioinneissa
63. Jälkitarkastuksen havaintojen ja johtopäätösten julkaisu ja niistä tiedottaminen auttavat
edistämään jälkitarkastuksen ja sen havaintojen aktiivista käyttöä mahdollisimman laajan
kohderyhmän keskuudessa. Siksi tarkastuksessa tutkittiin,
-

olivatko jälkitarkastukset julkisesti saatavilla ja oliko niiden sisältö selkeää

-

reagoivatko lainsäädäntövallan käyttäjät suoraan jälkitarkastuksiin

-

otettiinko toteutetut jälkitarkastukset huomioon uusia lainsäädäntöaloitteita varten
laadituissa vaikutustenarvioinneissa.

Jälkitarkastukset ovat yleisesti ottaen julkisesti saatavilla ja niiden tulokset ovat selkeitä,
mutta jatkotoimien seurantaa on lisättävä
64. Toteutettujen jälkitarkastusten olisi oltava julkisesti saatavilla avoimuuden
takaamiseksi. Jälkitarkastusten olisi sisällettävä selkeä tulos, eli komission kertomuksessa
olisi määriteltävä seuraavaksi toteutettavat toimet. Välineistössä pidetään
jatkotoimintasuunnitelman käyttöä hyvänä käytäntönä vuoden 2015 jälkeen tehdyissä
arvioinneissa, koska se voi auttaa pääosastoja seuraamaan toteutettavien toimien
täytäntöönpanoa.
65. Lähes kaikki otokseen kuuluneet jälkitarkastukset olivat julkisesti saatavilla. Komission
kertomukset ja niihin liittyvät komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD) olivat aina
saatavilla. Otokseen kuuluneisiin toteutettuihin jälkitarkastuksiin liittyneet tutkimukset olivat
myös kahta lukuun ottamatta saatavilla verkossa, jos niihin ei sovellettu
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salassapitomääräyksiä. Jälkitarkastuksiin liittyvät tutkimukset julkaistiin usein pääosaston
aihekohtaisella verkkosivulla.
66. Vaikka suurin osa jälkitarkastuksista on julkisesti saatavilla, joissakin tapauksissa
komission asiakirjassa (kertomus tai komission yksiköiden valmisteluasiakirja) ei annettu
hyperlinkkiä tai selkeää viitettä asiaan liittyvään tutkimukseen, ja joissakin muissa
tapauksissa asiaan liittyvää tutkimusta ei julkistettu samaan aikaan komission kertomuksen
kanssa.
67. Tarkastuksen kohteena olleista 88 toteutetusta jälkitarkastuksesta valtaosassa (79)
ilmoitettiin selvästi tulokset ja/tai seuraavaksi toteutettavat toimet ja tuotiin esille, mitä
toimia (lainsäädäntöön liittyviä tai muita toimia) komissio aikoi toteuttaa. Näitä asioita
käsiteltiin tavallisesti jälkitarkastuksen muodostavan, komission virallisen asiakirjan
päätelmäosiossa. Tuoreemmissa komission kertomuksissa oli havaittavissa pyrkimyksiä
johtopäätösten ja seuraavaksi toteutettavien toimien johdonmukaisempaan esittelyyn,
mutta käytäntö ei ole vielä vakiintunut.
68. Vaikka useimmissa komission kertomuksissa ilmoitetaan selkeästi seuraavaksi
toteutettavat toimet, niiden seurannasta raportointi ei vielä kuulu vakiokäytäntöön missään
otoksen pääosastoista. Arvioinnista vastaavien toimihenkilöiden käytössä tai saatavilla on
tästä huolimatta useissa pääosastoissa mielenkiintoisia käytäntöjä, joilla voidaan parantaa
jälkitarkastusten sisältämien toimia edellyttävien johtopäätösten seurantaa. Esimerkiksi
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto on laatinut seurantamallin, joka perustuu
välineistössä tehtyihin ehdotuksiin.
Euroopan parlamentti ja neuvosto esittävät harvoin komission jälkitarkastuksia koskevia
kommentteja suoraan komissiolle
69. Lainsäätäjien vastaus komission laatimiin jälkitarkastuksiin (esim. jälkitarkastusten
sisällyttäminen relevanttien Euroopan parlamentin valiokuntien tai neuvoston työryhmien
esityslistoille) kohtuullisen ajan kuluessa asiakirjan toimittamisesta auttaisi komissiota sen
laatiessa toimintasuunnitelmaa jatkotoimia varten. Välineistön mukaan
jatkotoimintasuunnitelmat olisi laadittava kuuden kuukauden kuluessa julkaisusta.
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70. Valiokuntien tai valmisteluryhmien esityslistojen tai pöytäkirjojen perusteella
tilintarkastustuomioistuin totesi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto reagoivat harvoin
niille toimitettuihin komission kertomuksiin kuuden kuukauden kuluessa julkaisusta
(parlamentissa 17 tapauksessa ja neuvostossa 27 tapauksessa yhteensä 77 tapauksesta).
Tässä ei kuitenkaan oteta täysin huomioon sitä, että lainsäädäntövallan käyttäjät voivat
huomioida komission kertomukset ja hyödyntää niitä myöhemmässä vaiheessa tai eri
asiayhteydessä (esimerkiksi kuulemisissa tai sisäisissä työryhmissä). Siksi voidaan katsoa,
että komission jälkitarkastusten päätehtävä eli tietojen toimittaminen lainsäädäntövallan
käyttäjien työn tueksi on täytetty. Suoran palautteen antamista vain harvoin komissiolle
voidaan kuitenkin pitää hukattuna mahdollisuutena toimittaa tietoja sen tulevaa työtä
varten, mikä saattaa heikentää paremman sääntelyn prosessia.
Uusissa aloitteissa noudatetaan yleensä ”arviointi ensin” -periaatetta
71. Vaikutusten ennakkoarviointien olisi perustuttava aiempaan arviointityöhön komission
”arviointi ensin” -periaatteen mukaisesti. Tämä sisältää niin kutsutut back-to-backarvioinnit/vaikutustenarvioinnit (arvioinnit, jotka suoritetaan samaan aikaan
vaikutustenarviointien kanssa). Komission pääsihteeristö on tehnyt tästä periaatteesta
keskeisen tulosindikaattorin. Tavoitearvona on, että 60 prosenttia keskeisistä
lainsäädäntöaloitteista tehdyistä vaikutustenarvioinneista pohjautuisi aiempiin arviointeihin.
72. Vuosina 2014–2016 toteutettujen 29 vaikutustenarvioinnin otoksessa kuusi ei
noudattanut komission vuonna 2010 määrittämää ”arviointi ensin” -periaatetta. Tämä
tarkoittaa, että kyseisissä vaikutustenarvioinneissa ei viitata aiempaan jälkitarkastukseen,
eikä viittauksen puuttumiseen ole ilmeistä syytä (ks. laatikko 5). Tilintarkastustuomioistuin
panee merkille, että osa näistä vaikutustenarvioinneista käynnistettiin ennen kuin komissio
vuonna 2013 sitoutui soveltamaan järjestelmällisesti ”arviointi ensin” -periaatetta.
Sääntelyntarkastelulautakunnan vuoden 2016 vuosikertomuksessa todettiin, että komissio
on noudattanut ”arviointi ensin” -periaatetta 50 prosentissa tarkastetuista
vaikutustenarvioinneista. Sääntelyntarkastelulautakunnan viimeisimmät luvut osoittavat
parantumista, sillä vuonna 2017 ”arviointi ensin” -periaatetta noudatettiin 75 prosentissa
vaikutustenarvioinneista.
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Laatikko 5 – Edellisen jälkitarkastuksen tulosten jättäminen huomiotta: esimerkki ajoneuvojen
päästötesteistä
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä marraskuussa 2013 julkaistun toimivuustarkastuksen
(”Fitness Check on the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles”
(SWD(2013) 466 final)) keskeisissä johtopäätöksissä todetaan, että testisykli ja mittausmenetelmät
eivät välttämättä vastaa täysin todellisia ajonaikaisia olosuhteita, minkä vuoksi todelliset päästöt
voivat ylittää sääntelyn raja-arvot ja niillä voi olla kerrannaisvaikutus muussa EU:n lainsäädännössä
määriteltyihin ilmanlaatua koskeviin tavoitearvoihin.
Toimivuustarkastusta ja erityisesti mittausmenetelmään liittyvää ongelmaa ei otettu huomioon
tammikuussa 2014 julkaistussa vaikutustenarvioinnissa, joka julkaistiin oheisasiakirjana
maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämistä koskevaan asetusehdotukseen
(vaikutustenarviointi SWD(2014) 33 final).
Syyskuussa 2015 puhkesi niin kutsuttu dieselgate-skandaali.

73. Back-to-back-arviointeihin/vaikutustenarviointeihin liittyy luonnostaan kaksi riskiä.
Ensimmäinen riski koskee arviointiprosessin riippumattomuutta vaikutustenarvioinnin
riippumattomuuteen verrattuna. Toinen riski koskee vaikutustenarviointiin kohdistetun
arvioinnin avulla saavutettavaa lisäarvoa tapauksissa, joissa viimeksi mainittua ei saada
valmiiksi ajoissa. Vuosina 2013–2016 toteutettujen jälkitarkastusten otokseen sisältyy viisi
päätökseen saatua/käynnissä olevaa back-to-back-arviointia/vaikutustenarviointia. Kahden
päätökseen saadun arvioinnin kohdalla ongelmallinen ajoitus vaikutti olennaisesti arviointien
arvoon ja hyödyllisyyteen.
74. Komission vuoden 2017 työohjelmassa 27 lainsäädäntöaloitetta 32 aloitteesta perustui
jälkitarkastuksiin. Muista viidestä aloitteesta kolmessa käsiteltiin uusia lainsäädäntöaloja,
eikä niihin siksi voitu soveltaa ”arviointi ensin” -periaatetta. Lisäksi yhdessä tapauksessa
myönnettiin poikkeus sillä perusteella, että arviointeja oli jo suoritettu suuri määrä ja
eräässä toisessa tapauksessa ei ollut riittävästi tietoja jälkiarvioinnin suorittamista varten.
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REFIT-ohjelma on epäselvä
75. REFIT-ohjelma perustettiin vuonna 2012. Sen tarkoituksena oli varmistaa, että EU:n
lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista. Kun paremman sääntelyn suuntaviivat julkaistiin
vuonna 2015, komissio säilytti REFIT-ohjelman niistä erillisenä. Vuoden 2017
uudelleentarkastelussa REFIT-ohjelma sisällytettiin välineistöön, vaikka se esitellään yhä
erillisenä aloitteena komission työohjelmassa. Tarkastuksessa tutkittiin REFIT-ohjelman
merkityksellisyyttä ja täydentävyyttä suhteessa paremman sääntelyn agendaan.
76. REFIT-ohjelma perustuu useisiin aiempiin aloitteisiin, joiden tavoitteena oli saada aikaan
entistä järjestelmällisempi hallinnollisen taakan vähentämistä ja EU:n säännöstön
hallinnointia koskeva lähestymistapa. On kuitenkin epäselvää, missä määrin kyseiset vanhat
aloitteet yhä määrittävät ja muotoilevat REFIT-ohjelmaa. Epäselviä ovat myös sitä
määrittelevät kriteerit / poissulkemiskriteerit ja odotetut tuotokset. Vuoden 2015 REFITohjelman tilannekatsauksessa viitataan REFIT-ohjelman soveltamisalan ulkopuolella
tehtyihin yksinkertaistamisaloitteisiin, mutta siinä ei selitetä millään tavalla, mikä erottaa
tällaiset REFIT-aloitteet ja muut kuin REFIT-aloitteet. Siksi REFIT-ohjelman strategiaa on
vaikea määrittää selkeästi.
77. REFIT-prosessin tarkoituksena on kartoittaa, ”millä sääntelyn aloilla ja minkä säädösten
osalta on eniten mahdollisuuksia sääntöjen yksinkertaistamiseen ja yrityksille ja kansalaisille
aiheutuvien sääntelykustannusten vähentämiseen yhteiskuntapoliittisia tavoitteita
vaarantamatta” 41. Kartoitus on ollut erittäin arvokas eri pääosastoille, koska se on edistänyt
muutosta ja parantanut lainsäädäntösykliä sääntelevien eri prosessien hallintaa
pääosastoissa. Pääosastojen laatimat säännöstökartat tarjoavat runsaasti tietoa kunkin
pääosaston säännöstöstä, myös kaikista jälkitarkastusvelvollisuuksista sekä tiettyjen
säädösten osalta toteutetuista oma-aloitteisista jälkitarkastuksista.
78. Koska käytössä ei ole kriteerejä, joiden perusteella arvioinnit luokitellaan REFITarvioinneiksi tai muiksi arvioinneiksi, REFIT-merkintää voidaan pitää pikemminkin
jälkitarkastustyön merkintänä kuin osoituksena merkittävistä eroista panoksissa,
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prosesseissa, menettelyissä tai tuotoksissa. Kaikki otokseen kuuluneet pääosastot korostivat,
että ne eivät kohtele REFIT-arviointeja eri tavalla kuin muita arviointeja. Vuoden 2015
suuntaviivojen mukaan sääntelyntarkastelulautakunnan oli määrä tarkastaa kaikki REFITarvioinnit. Lautakunta ei kuitenkaan käyttänyt REFIT-asemaa kriteerinä valitessaan
tarkastettavia arviointeja.
79. Välineistön vuoden 2017 painoksessa todetaan, että arviointeja ja toimivuustarkastuksia
ei ole enää tarpeen käsitellä REFIT-ohjelman osana. Samaan aikaan välineistössä todetaan,
että kaikki uudet nykyistä lainsäädäntöä muuttavat aloitteet ovat oletusarvoisesti REFITaloitteita, ellei toisin mainita. Arviointien ja aloitteiden REFIT-luokittelun ilmeisen yhteyden
puutteen vuoksi ei ole mahdollista tunnistaa virallisesti REFIT-toimintaketjua
toimintapoliittisen syklin rinnalla. Kumoamiset ja uudelleenlaaditut tekstit sisällytetään
toisinaan (vuosina 2014 ja 2015) komission työohjelman REFIT-liitteeseen ja toisinaan ei
(vuosina 2016 ja 2017). Komission vuosien 2015 ja 2016 työohjelmien REFIT-liitteissä on sekä
lainsäädäntötoimenpiteitä että muita kuin lainsäädäntötoimenpiteitä.
80. Sääntelyntarkastelulautakunta totesi vuoden 2016 vuosikertomuksessaan, että REFITperiaatteiden soveltaminen käytännössä on vaikeaa arvioitaessa yksittäisiä
vaikutustenarviointeja ja muita arviointeja.
81. REFIT-ohjelmasta tiedottaminen ulkoisille sidosryhmille on heikkoa. Nykyisellään REFITohjelman vuoden 2017 tulostaulu ei ole käyttäjäystävällinen eikä ohjelman tuloksista ole
helppo saada käsitystä. Kun otetaan huomioon REFIT-ohjelman viimeaikainen kehitys ja sen
vaiheittainen sulautuminen lainsäädäntösyklin tavanomaisiin menettelyihin, tulostaulu on
nykyisellään kyseenalainen.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
82. Jälkitarkastukset ovat olennainen osa EU:n toimintapoliittista sykliä, koska ne edistävät
paremman sääntelyn prosessia. Vuonna 2015 komissio käynnisti olemassa oleviin
käytäntöihin perustuvan paremman sääntelyn agendan ja julkaisi sitä koskevat suuntaviivat
ja välineistön.
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83. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission nykyinen jälkitarkastusjärjestelmä on
yleisesti ottaen hyvä useimpiin jäsenvaltioihin verrattuna. Komissiolla on kaiken kaikkiaan
hyvin laadittu arviointien ja toimivuustarkastusten järjestelmä. Arviointeja ja
toimivuustarkastuksia hallinnoidaan hyvin ja niiden laatua valvotaan, minkä vuoksi ne
edistävät vaikuttavalla tavalla paremman sääntelyn prosessia.
84. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin joitakin puutteita. Keskeiset puutteet
liittyvät uudelleentarkastelulausekkeita koskevien yhteisten määritelmien puutteeseen,
muiden jälkitarkastusten kuin arviointien tai toimivuustarkastusten epäselvään käsittelyyn ja
REFIT-ohjelman selkeyden puutteeseen.
Uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeet olivat laajalti käytössä, mutta yhteiset ohjeet
puuttuivat
85. Uudelleentarkastelulausekkeita käytetään laajalti EU:n lainsäädännössä ja niiden määrä
hyväksytyissä säädösteksteissä on lisääntynyt viime vuosina, vaikka asiasta ei ole yhteisiä
toimielinten välisiä määritelmiä ja ohjeita. Jos komission ehdotus ei sisältänyt
uudelleentarkastelulauseketta, se lisättiin usein lainsäädäntöprosessin aikana.
Tilintarkastustuomioistuin pitää tätä myönteisenä askeleena kohti lainsäädännön
uudelleentarkastelua koskevaa järjestelmällistä lähestymistapaa, vaikka toimielinten välinen
sopimus ei olekaan sitova (ks. kohdat 24–30).
86. Uudelleentarkastelulausekkeiden sisältö ei kuitenkaan aina ollut selkeä. Tämä koski
erityisesti vaaditun tuotoksen tunnistamista ja jälkitarkastuksen ajoituksen määrittämistä
(ks. kohdat 31–34).
87. Myöskään tietojen keräämistä jäsenvaltioilta edellyttävien valvontalausekkeiden käyttö
ei ole yhtä yleistä kuin uudelleentarkastelulausekkeiden käyttö, vaikka valvontalausekkeita
tarvitaan jälkitarkastusten hyvän laadun varmistamisessa (ks. kohdat 35–40).
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Suositus 1 – Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen
parantaminen
a) Komission olisi yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa laadittava
nykyisen toimielinten välisen sopimuksen yhteydessä toimielinten välinen käsikirja
uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeista. Käsikirjan olisi sisällettävä
- sellaisten mahdollisten tulosten/jälkitarkastusten luokittelu, joita voidaan edellyttää
- ohjeet kunkin jälkitarkastustyypin ohjeellisesta aikataulusta
- ohjeet valvontalausekkeiden laatimisesta sekä EU:n toimielimille ja elimille että
jäsenvaltioille.
b) Komission olisi ehdotettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät SEUT:n
295 artiklan mukaisesti oikeudellisesta muodosta ja keinoista, jotka lisäävät tulevan
parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen sitovuutta, jotta sen
käytännön vaikutukset ovat mahdollisimman suuria.
Toteutumisen tavoiteajankohta: joulukuu 2019.
Jälkitarkastusten vaihteleva toteutus ja laadunvalvonta
88. Yleisesti ottaen arvioinnit suoritetaan lakisääteisten vaatimusten ja paremman
sääntelyn suuntaviivoissa määriteltyjen hyvien käytäntöjen mukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin useita puutteita.
89. Suuntaviivoja ei ennen vuotta 2017 sovellettu muihin jälkitarkastuksiin kuin
arviointeihin. Tämän seurauksena jälkitarkastuksia toteutettiin useilla eri tavoilla, eikä niissä
noudatettu vakiintuneita käytäntöjä, vaikka ne saattoivat joskus sisältää tärkeitä arviointiin
liittyviä osia tai olla tärkeitä etappeja paremman sääntelyn prosessissa (ks. kohdat 42–45).
90. Menetelmien selkeä esittely edistää jälkitarkastuksen ymmärtämistä sekä legitimiteettiä
ja laatua. Yleensä jälkitarkastuksissa kuvaillaan valittuja menetelmiä. Kuvailu ei kuitenkaan
ole riittävän yksityiskohtaista, jotta menetelmien vahvuuksista ja rajoituksista saataisiin hyvä
käsitys (ks. kohdat 49 ja 50).
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91. Tietojen saatavuuden puute on yksi suurimmista ongelmista, koska se estää
asianmukaisten evidenssiin perustuvien jälkitarkastusten suorittamisen. Monimutkaisten,
koko EU:n kattavien kysymysten käsittelyssä voidaan odottaa aina olevan joitakin tietojen
rajoituksia. On kuitenkin tärkeää, että rajoitusten vaikutuksia vähennetään kaikin
mahdollisin tavoin. Tietojen rajoitukset on tärkeää myöntää jälkitarkastuksissa, jotta
lainsäädäntövallan käyttäjät ja sidosryhmät saavat käsityksen jälkitarkastuksen
johtopäätösten luotettavuudesta ja vahvuudesta (ks. kohdat 51–56).
92. Arviointien ja niihin liittyvien tutkimusten laadunvalvonta on vakiintunut yksiköiden
välisten ryhmien ja laaduntarkastuksen tarkistuslistojen ansiosta. Lisäksi arvioinnit sisältyvät
nyt järjestelmällisesti vakiomuotoiseen komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan. Muiden
jälkitarkastusten kuin arviointien osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Tällä hetkellä joihinkin
muihin jälkitarkastuksiin kuin arviointeihin sisältyy arviointiin liittyviä osatekijöitä.
Sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiannossa ei kuitenkaan määrätä, että lautakunnan
pitäisi perehtyä näihin osatekijöihin edes tapauksissa, joissa niihin liittyy vahva arviointia
koskeva ulottuvuus (ks. kohdat 57–62).
Suositus 2 – Jälkitarkastusten laadun varmistamisen parantaminen määrittelemällä laatua
koskevat vähimmäisstandardit kaikille jälkitarkastuksille
a) Komission olisi määriteltävä muille jälkitarkastuksille kuin arvioinneille laatua koskevat
vähimmäisstandardit, jotta varmistetaan niiden laadukkuus kaikissa komission yksiköissä.
b) Komission olisi myönnettävä sääntelyntarkastelulautakunnalle riippumattomana
tarkastuselimenä oikeus tarkastaa myös muita jälkitarkastuksia kuin arviointeja.
c) Komission olisi sisällytettävä arviointiin liittyvän osion sisältävien jälkitarkastusten laatua
koskeviin vähimmäisstandardeihin vaatimus, jonka mukaan niissä on kuvailtava käytettyjä
menetelmiä (myös tiedonkeruu- ja analysointivälineitä) yksityiskohtaisesti, perusteltava
menetelmien valinta ja kuvailtava niiden rajoituksia.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2019.
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Suositus 3 – Tiedonkeruu- ja hallinnointivalmiuksia koskevan puuteanalyysin tekeminen
Komission olisi toteutettava tarkoituksenmukaisella tasolla puuteanalyyseja kyvystään luoda,
kerätä ja käyttää (uudelleen) tietoja, joita tarvitaan vankkojen evidenssiin perustuvien
jälkitarkastusten toteuttamiseen, ja pantava täytäntöön vastaavat, kuhunkin tilanteeseen
parhaiten soveltuvat toimet.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: kesäkuu 2019.
Jälkitarkastukset ovat yleensä julkisesti saatavilla; tulokset ovat selkeitä, mutta niitä ei
aina käytetä vaikutusten ennakkoarvioinneissa
93. Lähes kaikki jälkitarkastukset ovat julkisesti saatavilla ja tarkasteltavissa. Komission
kertomusten selkeys on parantunut vuosien varrella, ja suurimmassa osassa kertomuksista
ilmoitetaan selkeästi johtopäätökset ja seuraavaksi toteutettavat toimet (ks. kohdat 64–68).
94. Sääntelyn laatu on kaikkien kolmen lainsäädäntöprosessiin osallistuvan toimielimen
vastuulla. Komission kertomukset toteutetuista jälkitarkastuksista toimitetaan
järjestelmällisesti lainsäädäntövallan käyttäjille, mutta niistä esitetään harvoin kommentteja
suoraan komissiolle. Lainsäädäntövallan käyttäjät voivat kuitenkin hyödyntää
jälkitarkastuksia laajemmassa toimintapoliittisessa syklissä, kun jälkitarkastuksen aihepiiriä
käsitellään lainsäädäntöuudistuksessa tai lainsäädännön uusimisessa (ks. kohdat 69 ja 70).
95. Viimeaikaisesta parannuksesta huolimatta ”arviointi ensin” -periaatetta ei vieläkään
noudateta noin neljänneksessä tapauksista. Kun arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit
suoritetaan samanaikaisesti (back-to-back), herää epäilyksiä näiden kahden prosessin
riippumattomuudesta ja arvioinnin johtopäätösten vaikuttavasta huomioon ottamisesta (ks.
kohdat 71–74).
Suositus 4 – ”Arviointi ensin” -periaatteen noudattamisen varmistaminen
a) Komission olisi varmistettava, että ”arviointi ensin” -periaatetta noudatetaan
täysimääräisesti tarkistettaessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Se ei siksi saisi hyväksyä
ehdotuksia, joita koskevat vaikutustenarvioinnit eivät perustu aiempaan arviointityöhön.
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b) Sääntelyntarkastelulautakunnan olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että
tätä periaatetta sovelletaan vaikuttavalla tavalla. Sen olisi julkaistava vuosittain luettelo
vaikutustenarvioinneista, joiden yhteydessä ei ole noudatettu ”arviointi ensin” -periaatetta.
Toteutumisen tavoiteajankohta: joulukuu 2018.
REFIT-ohjelma on epäselvä
96. REFIT-ohjelma on ollut erittäin tärkeässä roolissa paremman sääntelyn ajatustavan
edistämisessä koko komissiossa, jotta voidaan parantaa lainsäädännön laatua. Ohjelman
perustelut sekä kriteerit, joiden mukaan yksittäiset aloitteet on luokiteltu REFIT-aloitteiksi,
ovat kuitenkin epäselviä. Samaan aikaan REFIT kuvataan välineistössä erilliseksi ohjelmaksi.
Tämä herättää kysymyksiä sen nykyisestä luonteesta (ks. kohdat 75–81).
Suositus 5 – REFIT-ohjelman valtavirtaistaminen paremman sääntelyn prosessissa
Komission olisi selvennettävä REFIT-käsitettä ja valtavirtaistettava sen esittely ja käyttö, jotta
vältetään käsitys, että REFIT on jollakin tavoin erillinen tavanomaisesta paremman sääntelyn
prosessista.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2018.

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana
Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 16. toukokuuta 2018
pitämässään kokouksessa.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
presidentti
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LIITE I
Luettelo otokseen kuuluneista jälkitarkastuksista
Ympäristöasioiden pääosasto
Jälkitarkastuksen
tyyppi
Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus

Toimivuustarkastus

Toimivuustarkastus

Asiaan liittyvät tutkimukset

Viisi täytäntöönpano- ja arviointitutkimusta,
jotka käynnistettiin vuosina 2012 ja 2013 ja
hyväksyttiin vuosina 2013 ja 2014
”Study to support the fitness check of
environmental monitoring and reporting
obligations / A summary of public consultation
responses” (ympäristöseurannan ja
raportointivelvoitteiden toimivuustarkastusta
tukeva tutkimus / yhteenveto julkisiin
kuulemisiin perustuvista vastauksista,
toukokuu 2016)
”Support to the Fitness Check of monitoring and
reporting obligations arising from EU
environmental legislation, Final Report”
(loppuraportti EU:n ympäristölainsäädäntöön
perustuvia seuranta- ja raportointivelvoitteita
koskeviin toimivuustarkastuksiin liittyvästä
tuesta, maaliskuu 2017)
”Evaluation Study to support the Fitness Check of
the Birds and Habitats Directives” (lintu- ja
luontotyyppidirektiivien toimivuustarkastusta
tukeva arviointitutkimus, maaliskuu 2016)

Komission asiakirjat

Julkaisupäivä

Komission kertomus: Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja
korjaamisen osalta annetun direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 2 kohdan
mukainen komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille
(COM(2016) 204)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”REFIT Evaluation of the Environmental
Liability Directive” (SWD(2016) 121)

14.4.2016

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (väliarviointi): ”Towards a Fitness
Check of EU environmental monitoring and reporting: to ensure effective
monitoring, more transparency and focused reporting of EU environment policy”
(SWD(2016) 188 final)

27.5.2016

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”Fitness Check of the Birds and
Habitats Directives” (SWD(2016) 472) (Lintu- ja luontotyyppidirektiivien
toimivuustarkastus)

16.12.2016

2

Toimivuustarkastus
Täytäntöönpanokertomus
Täytäntöönpanokertomus
Täytäntöönpanokertomus

”Final Report supporting the Evaluation of the
Implementation of EMAS” (EMASin
täytäntöönpanon arviointia tukeva loppuraportti,
kesäkuu 2015)
Asiaan liittyviä tutkimuksia ei toimitettu
Useita tutkimuksia (yksi kutakin direktiiviä
kohden: ”Preparation of implementation
reports on waste legislation” (jätelainsäädäntöä
koskevien täytäntöönpanokertomusten
valmistelu, tammikuu 2012)
Useita tutkimuksia (yksi kutakin direktiiviä
kohden: Final Implementation Report (lopullinen
täytäntöönpanokertomus, heinäkuu 2015)

Arviointi

Joidenkin jätevirtoja koskevien direktiivien
jälkiarviointi (huhtikuu 2014)

Erillinen
kertomus

Availability of Mercury-free Button Cells for
Hearing Aids (elokuu 2014)

Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus

Täytäntöönpanokertomus

Study on “Implementation report for the ELV
Directive” (2012); Summary report on the
implementation of the ELV Directive for the
periods 2008–2011 and 2011–2014
(marraskuu 2016)

Kesken
Komission kertomus: jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun
asetuksen (EY) N:o 1031/2006 täytäntöönpanosta (COM(2015) 660 final)

17.12.2015

Komission kertomus: EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanosta kaudella 2007–
2009 (COM(2013) 6 final)

17.1.2013

Komission kertomus: EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanosta kaudella 2010–
2012 (COM(2017) 88)

27.1.2017

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Ex-post evaluation of Five Waste
Stream Directives accompanying the document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council (SWD(2014) 209)
Komission kertomus: Paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista
ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/66/EY 4 artiklan 4 kohdan mukainen kertomus
kuulokojeisiin tarkoitettujen elohopeattomien nappiparistojen saatavuudesta
(COM(2014) 632)

2.7.2014

15.10.2014

(Paristot ja akut)

Kesken

Komission kertomus: romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY
täytäntöönpanosta kausilla 2008–2011 ja 2011–2014 (COM(2017) 98)

27.2.2017

3

Erityiskertomus

Review of the scope of Directive 2012/19/EU on
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) (lokakuu 2013)

Erityiskertomus

Study on collection rates of waste electrical and
electronic equipment (WEEE) (lokakuu 2014)

Erityiskertomus

--

Täytäntöönpanokertomus

Yhdistelmä
(erityyppisiä
tarkastuksia)
Täytäntöönpanokertomus

Provision and elaboration of information for the
preparation of the ”implementation report of
Directive 2006/21/EC on the management of
waste from extractive industries” (tietojen keruu
ja käsittely kaivannaisteollisuuden jätehuollosta
annettua direktiiviä koskevan
täytäntöönpanokertomuksen laadintaa varten,
12. huhtikuuta 2016)
Collection and analysis of data for the review
required under Article 30(9) of Directive
2010/75/EU on industrial emissions (lED)
(teollisuuden päästöistä annetussa direktiivissä
vaadittujen tietojen keruu ja analysointi,
heinäkuu 2013)
Assessment and Summary of the Member States’
Implementation Reports for the IED, IPPCD, SED
and WID (hyväksytty maaliskuussa 2016)

Komission kertomus: sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin
2012/19/EU (uusi SER-direktiivi) soveltamisalan uudelleentarkastelusta sekä
uuden sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen keräystavoitteiden saavuttamiselle asetettujen määräaikojen
uudelleentarkastelusta ja mahdollisuudesta asettaa yksilöllisiä keräystavoitteita
yhdelle tai useammalle direktiivin liitteessä III mainitulle sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden luokalle (COM(2017) 171 final)
Komission kertomus: sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistavoitteiden
uudelleentarkastelusta, mahdollisuudesta asettaa erilliset tavoitteet
uudelleenkäyttöön valmisteltavalle sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle sekä
hyödyntämistavoitteiden laskentamenetelmän uudelleentarkastelusta sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 11 artiklan 6 kohdan
mukaisesti (COM(2017) 173 final)
Komission kertomus: sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetulla direktiivillä
2012/19/EU komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan
käyttämisestä (COM(2017) 172 final)

18.4.2017

18.4.2017

18.4.2017

Komission kertomus: kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin
2004/35/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2006/21/EY täytäntöönpanosta
(COM(2016) 553 final)

6.9.2016

Komission kertomus: Komission kertomus teollisuuden päästöistä annetun
direktiivin 2010/75/EU 30 artiklan 9 kohdan ja 73 artiklan nojalla tehdyistä karjan
tehokasvatuksesta ja polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä koskevista
arvioinneista (COM(2013) 286)

17.5.2013

Kesken

4
Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus
Täytäntöönpanokertomus

Arviointi

Täytäntöönpanokertomus

Evaluation of Regulation (EC) No 166/2006
concerning the establishment of a European
Pollutant Release and Transfer Register and its
triennial review (elokuu 2016)
Three years of implementation of the E-PRTR –
Supporting study for the European Commission
(huhtikuu 2012)

Evaluation of Directive 1994/63/EC on VOC
emissions from petrol storage and distribution
and Directive 2009/126/EC on petrol vapour
recovery — final evaluation report, Amec Foster
Wheeler et al.

Täytäntöönpanokertomus

Analysis of Member States’ reports on the
implementation of the Paints Directive
(huhtikuu 2013)

Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus

Evaluation of Directive 2002/49/EC Relating to
the Assessment and Management of
Environmental Noise (syyskuu 2016)

Viraston
vuosikertomus
Viraston
vuosikertomus
Viraston
vuosikertomus
Viraston
vuosikertomus

-----

Kesken
Komission kertomus: edistymisestä epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan
eurooppalaisen rekisterin (E-PRTR) perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 166/2006 täytäntöönpanossa (COM(2013) 111)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”REFIT evaluation of Directive
94/63/EC on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting
from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations
and Directive 2009/126/EC on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of
motor vehicles at service stations” (SWD(2017) 65)
Komission kertomus: bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta,
joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä
huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa, 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/126/EY 7 artiklan mukaisesti
(COM(2017) 118 final)
Komission kertomus: Kertomus orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä
maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin
1999/13/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/42/EY täytäntöönpanosta (COM(2013) 704)
Komission kertomus: ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta direktiivin
2002/49/EY 11 artiklan mukaisesti (COM(2017) 151)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: REFIT evaluation of Directive
2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise
(SWD(2016) 454)
Air quality in Europe — 2013 report, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 9/2013
Air quality in Europe — 2014 report, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 5/2014
Air quality in Europe — 2015 report, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 5/2015
Air quality in Europe — 2016 report, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 28/2016

5.3.2013

28.2.2017

7.3.2017

16.10.2013
13.12.2016
(arviointi) ja
30.3.2017
(täytäntöönpa
nokertomus)
2013
2014
2015
2016

5

Täytäntöönpanokertomus

22 maakohtaista arviointia ja viisi arviointia
vesienhoitosuunnitelmista

Täytäntöönpanokertomus

Technical assessment of the implementation of
the Council Directive concerning Urban Waste
Water Treatment (91/271/EEC) (joulukuu 2012)

Yhdistelmä
(täytäntöönpanokertomus ja
arviointiin
liittyviä osia)
Yhdistelmä
(täytäntöönpanokertomus ja
arviointiin
liittyviä osia)
Viraston
vuosikertomus
Viraston
vuosikertomus
Viraston
vuosikertomus
Toimivuustarkastus

Technical assessment of the implementation of
the Council Directive concerning Urban Waste
Water Treatment (91/271/EEC) (maaliskuu 2015)

----

Komission tiedonanto: Vesipolitiikan puitedirektiivi ja tulvadirektiivi:
Toimenpiteet EU:n vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja tulvariskien
vähentämiseksi (COM(2015) 120 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat: ”Report on the progress in
implementation of the Water Framework Directive Programmes of Measures”
(SWD(2015) 50) ja ”Report on the progress in implementation of the Floods
Directive” (SWD(2015) 51)

9.3.2015

Komission kertomus: Seitsemäs kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä
annetun direktiivin (91/271/ETY) täytäntöönpanosta (COM(2013) 0574)

7.8.2013

Komission kertomus: Kahdeksas kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä
annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanon tilasta ja
täytäntöönpano-ohjelmista (mainitun direktiivin 17 artiklan mukaisesti)
(COM(2016) 105)

4.3.2016

(Yhdyskuntajätevesidirektiivi)

Kesken

European bathing water quality in 2013, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 1/2014
European bathing water quality in 2014, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 1/2015
European bathing water quality in 2015, Euroopan ympäristökeskuksen raportti
nro 9/2016
(Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen)

27.5.2014
20.5.2015
25.5.2016
Kesken
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Yhdistelmä
(erityyppisiä
tarkastuksia)

Technical assistance related to the scope of
REACH and other relevant EU legislation to
assess overlaps (maaliskuu 2012)
Useita aihekohtaisia tutkimuksia teetetty

Arviointi

Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus

Review of the European Union’s Timber
Regulation (maaliskuu 2016)

Täytäntöönpanokertomus

Euroopan ympäristökeskuksen tekninen raportti
nro 17/2014: Mid-term evaluation report on
INSPIRE implementation

Arviointi ja
täytäntöönpanokertomus

Euroopan ympäristökeskuksen tekninen raportti
nro 17/2014: Mid-term evaluation report on
INSPIRE implementation

Komission kertomus REACH-asetuksen 117 artiklan 4 kohdan ja CLP-asetuksen
46 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä tiettyjen REACH-järjestelmän osa-alueiden
tarkastelusta REACH-asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ja 138 artiklan 2, 3 ja
6 kohdan mukaisesti” (COM(2013) 49)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: General Report on REACH
(SWD(2013) 25)
(REACH)
Komission kertomus: puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien
toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010
annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 995/2010
(COM(2016) 74)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”Evaluation of Regulation (EU)
No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010
laying down the obligations of operators who place timber and timber products
on the market (the EU Timber Regulation)” (SWD(2016) 34)

5.2.2013

Kesken

18.2.2016

Mid-term evaluation report on INSPIRE implementation, Euroopan
ympäristökeskuksen tekninen raportti nro 17/2014

10.11.2014

Komission kertomus Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE)
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun direktiivin 2007/2/EY
täytäntöönpanosta (annettu direktiivin 23 artiklan mukaisesti) (COM(2016) 478)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: “Evaluation accompanying the
document report from the Commission to the Council and the European
Parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007
establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community
(INSPIRE) pursuant to article 23 of Directive 2007/2/EC” (SWD(2016) 273 final)

16.8.2016

7
Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
Jälkitarkastuksen
tyyppi

Asiaan liittyvät tutkimukset

Komission asiakirjat

Julkaisupäivä

Toimivuustarkastus

Fitness Check of the Legal Framework for the
Type-Approval of Motor Vehicles
Final Report (1.3.2013)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Fitness Check of the EU legal
framework for the type-approval of motor vehicles (SWD(2013) 466)

22.11.2013

Kertomus

Benefit and Feasibility of a Range of New
Technologies and Unregulated Measures in the
fields of Vehicle Occupant Safety and Protection
of Vulnerable Road Users (maaliskuu 2015)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Saving Lives: Boosting Car Safety in
the EU Reporting on the monitoring and assessment of advanced vehicle safety
features, their cost effectiveness and feasibility for the review of the regulations
on general vehicle safety and on the protection of pedestrians and other
vulnerable road users
SWD(2016) 431

12.12.2016

Kertomus
Kertomus

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
Autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa – Kertomus
ajoneuvojen kehittyneiden turvallisuusominaisuuksien valvonnasta ja
arvioinnista sekä kustannustehokkuudesta ja toteutettavuudesta ajoneuvojen
yleistä turvallisuutta koskevan asetuksen sekä jalankulkijoiden ja muiden
loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojelemista koskevan asetuksen
uudelleentarkastelua varten
(COM(2016) 787)
(L-luokan ajoneuvot)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: General Report on REACH
Accompanying the document: Report from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions in accordance with Article 117(4) REACH and
Article 46(2) CLP, and a review of certain elements of REACH in line with
Articles 75(2), 138(3) and 138(6) of REACH
(SWD(2013) 25)

Kesken
5.2.2013
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Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle REACH-asetuksen
117 artiklan 4 kohdan ja CLP-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä
tiettyjen REACH-järjestelmän osa-alueiden tarkastelusta REACH-asetuksen
75 artiklan 2 kohdan ja 138 artiklan 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti
(COM(2013) 49)
(REACH)
(Muu kuin REACH)

REFIT-arviointi
Toimivuustarkastus
Arviointi
Kertomus

REFIT-arviointi

Arviointi
REFIT-arviointi
Arviointi
Kertomus

Ex-post evaluation of EU pre-packaging directives
(syyskuu 2015)

”Study of the need and options for the
harmonisation of the labelling of textile and
clothing products” (24.1.2013)
”Study on the Link Between Allergic Reactions
and Chemicals in Textile Products” (7.1.2013)

(Pesuaineet)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
fosforin käytöstä kuluttajille tarkoitetuissa konetiskiaineissa pesuaineista
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 16 artiklan mukaisesti
(COM(2015) 229)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: REFIT- Evaluation of the prepackaging legal framework Directives 75/107/EEC, 76/211/EEC and 2007/45/EC
(SWD(2016) 219)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle valmispakkauksia
koskevan oikeudellisen kehyksen eli direktiivien 75/107/EEC, 76/211/EEC ja
2007/45/EC soveltamisesta
(COM(2016) 438)
(Konedirektiivi)
(Hissit)
(Lelujen turvallisuus)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
mahdollisista tekstiilituotteiden uusista merkintävaatimuksista ja
tekstiilituotteiden sisältämiä allergisoivia aineita koskevasta tutkimuksesta
(COM(2013) 656)

Kesken
Kesken
Kesken
29.5.2015

4.7.2016

Kesken
Kesken
Kesken
25.9.2013
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Kertomus

Arviointi
Kertomus
Kertomus

REFIT-toimivuustarkastus
Arviointi

Arviointi

”Study on specific needs for information on the
content of dangerous substances in construction
products” (31.10.2013)
”Analysis of the implementation of the
Construction Products Regulation”
(heinäkuu 2015)

Evaluation of the Firearms Directive
(joulukuu 2014)

Evaluation of Directive 2009/43/EC on the
Transfers of Defence-Related Products within the
Community (kesäkuu 2016)

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden
kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä annetun asetuksen (EU)
N:o 1007/2011 soveltamisesta
(COM(2014) 633)
(Aerosolit)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
asetuksen (EU) N:o 305/2011 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti
(COM(2014) 511)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta
ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011
täytäntöönpanosta
(COM(2016) 445)
(Rakentaminen)

29.10.2014

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja
neuvostolle – REFIT-arviointi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta
18 päivänä kesäkuuta 1991 annetusta neuvoston direktiivistä 91/477/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2008 annetulla
neuvoston direktiivillä 2008/51/EY
(COM(2015) 751)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of the Transfers Directive
(SWD(2016) 398 final)

18.11.2015

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja
neuvostolle – Yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden
siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY arviointi
(COM(2016) 760)

Kesken
7.8.2014
7.7.2016

Kesken

30.11.2016
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REFIT-arviointi

Ex-post evaluation of Late Payment Directive
(marraskuu 2015)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of the Late Payment
Directive/ REFIT Evaluation
(SWD(2016) 278)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16 päivänä
helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2011/7/EU täytäntöönpanosta
(COM(2016) 534)
(Vialliset tuotteet)
(Markkinavalvonta)

Arviointi
Back-to-backarviointi
ja -vaikutustenarviointi
Täytäntöönpanokertomus

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Guidance papers on accreditation
(SWD(2013) 35)

26.8.2016

Kesken
Kesken

13.2.2013

Organisation of market surveillance in the Member States
(SWD(2013) 36)

Arviointi
Back-to-backarviointi
ja -vaikutustenarviointi

”Evaluation of the Application of the mutual
recognition principle in the field of goods”
(kesäkuu 2015)

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää
akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008
täytäntöönpanosta
(COM(2013) 77)

(Vastavuoroinen tunnustaminen)

Kesken
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Arviointi
Arviointi

Kertomus

REFIT-arviointi

Arviointi

(Tavaroiden vapaa liikkuvuus)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Analysis of the implementation of
Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets
(SWD(2016) 126)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpanosta vuosina 2013–2015
(COM(2016) 212)
Komission kertomus: Eurooppalaisesta standardoinnista annetun asetuksen (EU)
N:o 1025/2012 25 artiklan mukainen kertomus Euroopan parlamentille ja
neuvostolle mainitun asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun menettelyn
vaikutuksista standardointipyyntöjen esittämisen aikatauluihin
(COM(2015) 198)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of the modifications
introduced by Directive 2007/66/EC to Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC
concerning the European framework for remedies in the area of public
procurement/ REFIT evaluation
(SWD(2017) 13)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
muutoksenhakumenettelyjä julkisten hankintojen alalla koskevien direktiivien
89/665/ETY ja 92/13/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä
2007/66/EY, tehokkuudesta
(COM(2017) 28)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of Directive 2009/81/EC
on public procurement in the fields of defence and security
(SWD(2016) 407)
Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
puolustus- ja turvallisuusalan julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2009/81/EY
täytäntöönpanosta kyseisen direktiivin 73 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi
(COM(2016) 762)

Kesken
1.6.2016

13.5.2015

Käsittelyn
katsotaan
olevan kesken,
koska
kertomus
julkaistiin
otoksen
määräajan
jälkeen
(24.1.2017)
30.11.2016
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Back-to-backarviointi
ja -vaikutustenarviointi (REFIT)
Arviointi
REFIT-arviointi

Kertomus

Arviointi

Arviointi

”Evaluation of the Internal Market Legislation for
Industrial Products” (13.1.2014)

(IPRED)

Kesken

(SMHV)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of the Council Directive on
the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed
commercial agents (Directive 86/653/EEC) / REFIT evaluation
(SWD(2015) 146)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Komission kertomuksen (jäljempänä)
oheisasiakirja
(SWD(2015) 207)

Kesken
16.7.2015

Komission kertomus: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
postipalveludirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY, sellaisena kuin se on
muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY)
(COM(2015) 568)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Part 1: Evaluation of the Internal
Market Legislation for Industrial Products
(SWD(2014) 23 final)
Komission tiedonanto: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Visio teollisuustuotteiden
sisämarkkinoista
(COM(2014) 25 final)
(Mallijärjestelmä)

17.11.2015

22.1.2014

Kesken
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Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Jälkitarkastuksen
tyyppi

Asiaan liittyvät tutkimukset

Komission asiakirjat

”Evaluation of the Implementation of the Dublin III
Regulation, muuttoliike- ja sisäasioiden
pääosasto”, loppuraportti (18.3.2016)
”Evaluation of the Dublin III Regulation”,
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto,
loppuraportti (4.12.2015)

Komission tiedonanto: ”Pakolaiskriisin hallinta – Tilannekatsaus Euroopan
muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten toimien toteutukseen”
(COM(2015) 510 final)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan
kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta
(uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016) 270 final; 2016/0133 (COD))

14.10.2015

Arviointi

Yhteisen tutkimuskeskuksen tekninen raportti:
Fingerprint recognition for children (2013)
eu-LISAn panos viisumitietojärjestelmän
toiminnan yleisarviointiin (3.11.2015) [rajoitettu]

14.10.2016

Arviointi

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Overall report on the transposition of Facilitators’
Package (kesäkuu 2015)
Evaluation and Impact Assessment Study on a
proposal for a revision of the EU legal framework
related to the facilitation of irregular migration
(migrant smuggling)

Komission kertomus: viisumitietojärjestelmästä (VIS) annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 täytäntöönpanosta,
sormenjälkien käytöstä ulkorajoilla ja biometriikan käytöstä
viisumihakemusmenettelyssä/REFIT-arvioinnissa (COM(2016) 655 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Evaluation of the implementation of
Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and Council
concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data
between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) / REFIT Evaluation
(SWD(2016) 328 final)
Kesken

Arviointi

Julkaisupäivä

4.5.2016

Kesken

14
Arviointi

Toimivuustarkastus
Arviointi

Arviointi

The overall evaluation of the second generation
Schengen Information System (9.5.2016)
[rajoitettu]
SIS technical assessment (5.2.2016) [rajoitettu]

”Final Report – Study for an impact assessment
on a proposal for a revision of the Council Directive
2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of
entry and residence of third-country nationals for
the purposes of highly qualified employment (”EU
Blue Card Directive”) (15.9.2016)

Komission kertomus: ”toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II)
arvioinnista asetuksen (EY) N:o 1987/2006 24 artiklan 5 kohdan, 43 artiklan
3 kohdan ja 50 artiklan 5 kohdan sekä päätöksen 2007/533/YOS 59 artiklan
3 kohdan ja 66 artiklan 5 kohdan mukaisesti” (COM(2016) 880 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (komission kertomuksen
oheisasiakirja): ”on the evaluation of the second generation Schengen
Information System (SIS II) in accordance with articles 24(5), 43(3) and 50(5) of
Regulation (EC) No 1987/2006 and articles 59(3) and 66(5) of Decision
2007/533/JHA” (SWD(2016) 450 final)
Kaksi asetusehdotusta:
1. Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä
rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016) 882; 2016/0408 (COD))
2. Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä
poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä,
asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY)
N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen
2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016) 883; 2016/0409 (COD))
(Laillinen muuttoliike)

21.12.2016

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Impact assessment accompanying
the document “Proposal for a Directive of the European Parliament and the
Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for
the purposes of highly skilled employment” (SWD(2016) 193 final)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa
vaativaa työtä varten (COM(2016) 378 final; 2016/0176 (COD))
(ILO:n verkosto)

7.6.2016

Kesken

Kesken
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Sääntöjenmukaisuustarkastus
Sääntöjenmukaisuustarkastus ja
arviointitutkimus

Sääntöjenmukaisuustarkastus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2009/52/EC ’Employers Sanctions’
(huhtikuu 2013)
Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Directive 2008/115/EC General report on the
transposition by the Member States
(joulukuu 2012)
Evaluation on the application of the Return
Directive (2008/115/EC) – Final Report – European
Commission – DG Home Affairs
(22. lokakuuta 2013)
Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2004/81/EC
Study on Council Directive 2004/81/EC on the
residence permit issued to victims of human
trafficking and smuggled persons – Draft Final
Report (helmikuu/maaliskuu 2013)

Seurantakertomus
Seurantakertomus
Sääntöjenmukaisuustarkastus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Draft Overall report on the transposition of
Directive 2011/93/EU (joulukuu 2016)

Komission tiedonanto maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä
koskevista vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun
direktiivin 2009/52/EY soveltamisesta (COM(2014) 286 final)
Komission tiedonanto: EU:n palauttamispolitiikasta (COM(2014) 199 final)

22.5.2014

Komission tiedonanto: oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä
toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet
laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun neuvoston
direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta (COM(2014) 635 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Mid-term report on the
implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in
human beings (SWD(2014) 318 final)
Komission kertomus: Seurantakertomus toisen sukupolven Schengenin
tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä – Heinäkuu 2012 – joulukuu 2012
(COM(2013) 305 final)
Komission kertomus: Viimeinen seurantakertomus toisen sukupolven
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä – Tammikuu 2013 –
Toukokuu 2013 (COM(2013) 777 final)
Komission kertomus: ”sen arvioimisesta, missä määrin jäsenvaltiot ovat
toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja
seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13 päivänä
joulukuuta 2011 annetun direktiivin 2011/93/EU noudattamiseksi”
(COM(2016) 871 final)
Komission kertomus: ”lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston
sekä lapsipornografian torjumisesta 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun
direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanon
arvioinnista” (COM(2016) 872 final)

17.10.2014

28.3.2014

27.5.2013
2.12.2013
16.12.2016
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Sääntöjenmukaisuustarkastus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2011/36/EU (joulukuu 2016)

Sääntöjenmukaisuustarkastus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2011/36/EU (joulukuu 2016)

Soveltamiskertomus

Preparatory Study on the implementation of
Regulation (EU) 98/2013 on the marketing and use
of explosives precursors (marraskuu 2016)

Soveltamiskertomus

Sääntöjenmukaisuustarkastus
Sääntöjenmukaisuustarkastus
Sääntöjenmukaisuustarkastus/
täytäntöönpanokertomus
Sääntöjenmukaisuustarkastus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2011/95/EU (lokakuu 2016)
Evaluation of the application of the recast
Qualification Directive (2011/95/EU)
(lokakuu 2016)
Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Draft Overall report on the transposition of
Directive 2013/40/EU (joulukuu 2016)

Komission kertomus: ”sen arvioimisesta, missä määrin jäsenvaltiot ovat
toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet ihmiskaupan ehkäisemisestä ja
torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin
2011/36/EU noudattamiseksi, annettu direktiivin 23 artiklan 1 kohdan
mukaisesti” (COM(2016) 722 final)
Komission kertomus: ”Direktiivin 2011/36/EU 23 artiklan 2 kohtaan perustuva
kertomus, jossa arvioidaan sellaisen voimassa olevan kansallisen
lainsäädännön vaikutusta ihmiskaupan ehkäisyyn, jossa säädetään
rangaistavaksi teoksi ihmiskaupan hyväksikäytön kohteena olevien palvelujen
käyttö” (COM(2016) 719 final)
Komission kertomus: ”räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja
käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 98/2013 soveltamisesta ja sen mukaisesti siirretystä säädösvallasta”
(COM(2017) 103 final)
Komission kertomus: ”ammoniumnitraattia koskevien säännösten siirtämistä
asetuksesta (EY) N:o 1907/2006 koskevien mahdollisuuksien tarkastelemisesta
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
15. tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 98/2013 18 artiklan mukaisesti” (COM(2015) 122 final)
(Menettelydirektiivi 2013/32)

2.12.2016

(Vastaanottodirektiivi 2013/33)

Kesken

Valmisteilla

Valmisteilla

Valmisteilla

Valmisteilla

28.2.2017

12.3.2015

Kesken
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Sääntöjenmukaisuustarkastus
Tutkimus / muu
kuin
täytäntöönpanokertomus
Täytäntöönpanokertomus

Tipikin toteuttama sääntöjenmukaisuustarkastus:
Final Overall report on the transposition of
Directive 2009/50/EC ’EU Blue Card’
(huhtikuu 2013)
Study on the Temporary Protection Directive –
Final report (tammikuu 2016)

Komission tiedonanto: ”kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja
oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten annetun
direktiivin 2009/50/EY täytäntöönpanosta (EU:n sininen kortti)”
(COM(2014) 287 final)

22.5.2014

Study on the economic impact of short-stay visa
facilitation on the tourism industry and on the
overall economies of EU Member States that are
part of the Schengen Area, sisämarkkinoiden,
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan
pääosasto (elokuu 2013)

Komission kertomus: ”Järkevä viisumipolitiikka talouskasvun tueksi”
(COM(2014) 165 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”Evaluation of the implementation
of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and Council
establishing a Community Code on Visas (Visa Code)” (komission kertomuksen
oheisasiakirja, SWD(2014) 101 final)

1.4.2014

Tutkimus Schengen Visa Information on the
Internet, tietotekniikan pääosasto (14.2.2014)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin
viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (COM(2014) 164 final;
2014/0094 (COD))
Komission kertomus: ”Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten,
että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään
hyväksyttävään raja-alueeseen, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1342/2011 täytäntöönpanoa ja toimintaa ja asiaa koskevaa
Puolan ja Venäjän federaation kahdenvälistä sopimusta koskeva kertomus”
(COM(2014) 74 final)
Komission kertomus: ”jäsenvaltioiden ulkorajat ylittäviin lapsiin sovellettavista
vaatimuksista” (COM(2013) 567 final)

Täytäntöönpanokertomus

Täytäntöönpano/soveltamiskertomus
Soveltamiskertomus

Study on the requirements specific to children
travelling alone or accompanied, legally entering
or leaving the Member States/Associated
Countries (joulukuu 2012)

Komission kertomus: Vuotuinen kertomus Euroopan parlamentille ja
neuvostolle Eurodacin keskusyksikön toiminnasta vuonna 2012
(COM(2013) 485 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: ”on Implementation of the Eurodac
Regulation as regards the obligation to take fingerprints”
(SWD(2015) 150 final)

Ei komission
asiakirjoja

19.2.2014

2.8.2013

28.6.2013
27.5.2015
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Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
Jälkitarkastuksen
tyyppi

Kertomus

Asiaan liittyvät tutkimukset
Evaluative study on the cross-border healthcare
Directive (2011/24/EU)

Arviointi
Arviointi
Toimivuustarkastus
Arviointi
Arviointi
Arviointi

Evaluation of the benefits of the Better Training for
Safer Food Programme – Final Report (24.5.2013)

Komission asiakirjat

Julkaisupäivä

Komission kertomus potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä
terveydenhuollossa annetun direktiivin 2011/24/EU toiminnasta
(COM(2015) 421 final)
(Yleinen elintarvikelaki)
(Euroopan lääkevirasto)
(Torjunta-aineet)

4.9.2015

(Veri- ja kudoslainsäädäntö)
Elintarviketurvallisuutta painottava koulutusohjelma (Better Training for Safer
Food)
Note for the attention of Mrs Paola Testori, Director General, DG SANCO,
Subject: Evaluation of the Benefits of the Better Training for Safer Food
Programme– Final Report

Kesken
Kesken

Kesken
Kesken
Kesken

18.9.2013
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Täytäntöönpanokertomus

Aihekohtainen
kertomus
Täytäntöönpanokertomus

Täytäntöönpanokertomus

Study on the Establishment of a European Fund for
Minor Uses in the Field of Plant Protection
Products

Komission kertomus laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisen
veren ja veren komponenttien osalta annettujen direktiivien 2002/98/EY,
2004/33/EY, 2005/61/EY ja 2005/62/EY täytäntöönpanosta (COM(2016) 224
final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Commission staff working
document on the application of Directive 2002/98/EC on setting standards of
quality and safety for the collection, testing, processing, storage and
distribution of human blood and blood components and amending Directive
2001/83/EC (kertomuksen oheisasiakirja) (SWD(2016) 129 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Commission staff working
document on the implementation of the principle of voluntary and unpaid
donation for human blood and blood components as foreseen in Directive
2002/98/EC on setting standards of quality and safety for the collection,
testing, processing, storage and distribution of human blood and blood
components and amending Directive 2001/83/EC (kertomuksen oheisasiakirja)
(SWD(2016) 130 final)
Komission kertomus vähäisten käyttötarkoitusten eurooppalaisen
edistämisrahaston perustamisesta kasvinsuojeluaineiden alalla (COM(2014) 82
final)
Komission kertomus ihmiskudosten ja -solujen laatu- ja
turvallisuusvaatimusten asettamisesta annettujen direktiivien 2004/23/EY,
2006/17/EY ja 2006/86/EY täytäntöönpanosta (COM(2016) 223 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Commission staff working
document on the implementation of the principle of voluntary and unpaid
donation for human tissues and cells (kertomuksen oheisasiakirja) (SWD(2016)
128 final)
Komission kertomus elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja
turvallisuusvaatimuksista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/53/EU täytäntöönpanosta
(COM(2016) 809 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Commission staff working
document on the implementation of Directive 2010/53/EU (kertomuksen
oheisasiakirja) (SWD(2016) 451 final)

21.4.2016

18.2.2014
21.4.2016

10.3.2015
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Siirrettyä
säädösvaltaa
koskeva kertomus
Täytäntöönpanokertomus

”One-year report on human medicines
pharmacovigilance tasks of the European
Medicines Agency”. Reporting period: 2 July 2012
to 1 July 2013

Siirrettyä
säädösvaltaa
koskeva kertomus

Soveltamiskertomus
Kertomus
jäsenvaltioiden
kokemuksista

Aihekohtainen
kertomus

Siirrettyä
säädösvaltaa
koskeva kertomus

Tiivistelmä julkisen kuulemisen vastauksista

Komission kertomus elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja
turvallisuusvaatimuksista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/53/EU 24 artiklalla komissiolle
siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä (COM(2015) 123
final)
Komission kertomus ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta
jäsenvaltioiden ja Euroopan lääkeviraston lääketurvatoiminnasta (2012–2014)
(COM(2016) 498 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (kertomuksen oheisasiakirja)
(SWD(2016) 284 final)
Komission kertomus ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2001/83/EY sekä ihmisille ja eläimille tarkoitettuja
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti komissiolle
siirretyn säädösvallan käyttämisestä (COM(2015) 138 final)
Komission kertomus pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä
sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1394/2007
25 artiklan mukaisesti (COM(2014) 188 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Experience of Member States with
Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of
6 May 2009 on the contained use of genetically modified microorganisms
(recast) for the period 2009–2014 (COM(2016) 808 final)
Komission valmisteluasiakirjan oheisasiakirjana julkaistu komission yksiköiden
valmisteluasiakirja (SWD(2016) 445 final)
Komission kertomus transrasvojen esiintymisestä elintarvikkeissa ja unionin
väestön kokonaisruokavaliossa (COM(2015) 619 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Results of the Commission’s
consultations on ’trans fatty acids in foodstuffs in Europe’ (SWD(2015) 268
final)
Komission kertomus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetussa
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 komissiolle siirretyn säädösvallan
käyttämisestä (COM(2016) 138 final)

10.3.2015

8.8.2016

30.3.2015

28.3.2014

20.12.2016

3.12.2015

11.3.2016

21
Aihekohtainen
kertomus
Aihekohtainen
kertomus
Aihekohtainen
tarkastus

Study on food intended for sportspeople
(kesäkuu 2015)
Analysis of measures geared to the sustainable use
of biocidal products (toukokuu 2015)

Siirrettyä
säädösvaltaa
koskeva kertomus
Aihekohtainen
kertomus

Kertomus
lainsäädännön
toimivuudesta

Soveltamiskertomus
Täytäntöönpanokertomus

Study on the mandatory indication of country of
origin or place of provenance of unprocessed
foods, single ingredient products and ingredients
that represent more than 50 % of a food
(10.9.2014)

Komission kertomus pikkulapsille tarkoitetuista juomavalmisteista
(COM(2016) 169 final)
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Young child formulae: background
information (SWD(2016) 99 final)
Komission kertomus urheilijoille tarkoitetuista elintarvikkeista
(COM(2016) 402 final)
Komission kertomus biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla
ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 528/2012 18 artiklan mukaisesta biosidivalmisteiden kestävästä käytöstä
(COM(2016) 151 final)
Komission kertomus biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla
ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 komissiolle siirretyn
säädösvallan käyttämisestä (COM(2016) 650 final)
Komission kertomus jalostamattomien elintarvikkeiden, yhdestä ainesosasta
koostuvien tuotteiden ja ainesosien, joiden osuus on yli 50 prosenttia
elintarvikkeesta, alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollisesta ilmoittamisesta
(COM(2015) 204 final)

31.3.2016

Komission kertomus yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien
aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa
elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta
6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 470/2009 toimivuudesta (COM(2015) 56 final)
Komission kertomus kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja
viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita
annetun asetuksen (EY) N:o 1523/2007 soveltamisesta (COM(2013) 412 final)

16.2.2015

Komission kertomus tuotantoeläinten suojelusta annetun neuvoston
direktiivin 98/58/EY täytäntöönpanosta (COM(2016) 558 final)

8.9.2016

15.6.2016
17.3.2016

11.10.2016

20.5.2015

13.6.2013

22
Aihekohtainen
tarkastus
Aihekohtainen
kertomus
Aihekohtainen
kertomus

Study on the identification of potential risks to
public health associated with the use of refillable
electronic cigarettes and development of technical
specifications for refill mechanisms
(toukokuu 2016)

(Eläinten teurastus)

Kesken

Komission kertomus ionisoivalla säteilyllä käsitellyistä elintarvikkeista ja
elintarvikkeiden ainesosista – vuotta 2015 koskeva selvitys (COM(2016) 738
final)
Komission kertomus täytettävien sähkösavukkeiden käyttöön liittyvistä
mahdollisista kansanterveysriskeistä (COM(2016) 269 final)

25.11.2016
20.5.2016
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LIITE II
Luettelo otokseen kuuluneesta lainsäädännöstä (heinäkuu 2014–vuoden 2016 loppu)
Ympäristöasioiden pääosasto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2193, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tiettyjen
keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 511/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista
jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan määräysten noudattamistoimenpiteistä käyttäjille unionissa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 660/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jätteiden
siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tiettyjen
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU
muuttamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,
direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,
moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY
muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,
hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön
tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin
työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään
liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja
direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja
hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/60/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltion
alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
(uudelleenlaadittu)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden
asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja
direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
käyttöoikeussopimusten tekemisestä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista
hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja
energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä
laskutuksesta julkisissa hankinnoissa
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön
tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta
sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,
julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta,
käytöltä ja ilmaisemiselta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa
noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio)

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta,
opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina
työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
(uudelleenlaadittu): COM(2013) 151
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten:
KOM(2010) 379
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä:
KOM(2010) 378
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1953, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,
eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta:
COM(2015) 668
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden
liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö): COM(2015) 8 (kodifikaatio)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen
yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä: COM(2013) 197
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa:
COM(2012) 85
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä,
paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten: KOM(2011) 32

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (komission
ehdotus: COM(2012) 369 final)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 334/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun asetuksen
(EU) N:o 528/2012 muuttamisesta tiettyjen markkinoillepääsyn edellytysten osalta (komission ehdotus:
COM(2013) 288 final)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista
eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (komission
ehdotus: COM(2013) 260 final)

3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1775, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, hyljetuotteiden
kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 737/2010
kumoamisesta (komission ehdotus: COM(2015) 45)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 653/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, asetuksen
(EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta nautaeläinten elektronisen tunnistamisen ja naudanlihan merkitsemisen
osalta (komission ehdotus: COM(2012) 639)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,
kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten
(EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien
69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta
(komission ehdotus: COM(2013) 267 final)

Euroopan parlamentin vastaukset
VII. Euroopan parlamentin asianomaiset valiokunnat panevat merkille komission suorittamat
jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kertomukset. Kullakin valiokunnalla on vakiintunut sisäinen
prosessi päätösten tekemiseksi siitä, mihin mahdollisiin jatkotoimiin niiden johdosta ryhdytään.
Useimmiten päätökset tehdään koordinaattoreiden (valiokuntien poliittisten ryhmien edustajat)
tasolla.
Tällaisia komission asiakirjojen johdosta parlamentissa toteutettavia jatkotoimia voivat olla muun
muassa keskustelu koordinaattoreiden kokouksessa, tarkastelu osana valiokunnan jäsenneltyä
vuoropuhelua komission asianomaisen jäsenen kanssa, käsittely osana keskusteluja uusista
lainsäädäntöehdotuksista ja äänestettäessä niitä koskevista mahdollisista tarkistuksista tai
mietinnön laatimisen aloittaminen tietyn EU-politiikan, -säädöksen tai -meno-ohjelman
täytäntöönpanosta, tai asiakirjat voivat olla merkittävä peruste sille, että asianomainen valiokunta
päättää järjestää kuulemistilaisuuden tai työpajan.
Myös asiaan liittyvät yksiköt, eli Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, unionin
sisäasioiden pääosasto ja unionin ulkoasioiden pääosasto, tarkastelevat komission
jälkitarkastuksia ja kertomuksia valmistellessaan taustatietojen tarjoamista jäsenille. Kyseiset
taustatiedot julkistetaan yleensä parlamentin verkkosivuilla (EP:n Think Thank -ajatushautomo).
25. Laadittaessa tällaisia ohjeita parlamentissa olisi huolehdittava, että jäsenillä on vapaus tehdä
poliittisia valintoja, jotta he voivat hoitaa tehtäväänsä vapaasti.
26. Parlamentti on ryhtynyt laatimaan tällaista kattavaa alati muuttuvaa tarkistuslistaa, sillä
kyseisiä tietoja ei ollut ainakaan parlamentin saatavilla aiemmin. Pääasiassa valiokuntien
sihteeristöt käyttävät tätä julkisesti saatavilla olevaa asiakirjaa jäsenten neuvomiseksi siitä, miten
he voivat mahdollisesti priorisoida valiokuntatyöskentelyä rajoitettu kokousaika huomioon ottaen.
35. EU-lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan seurannan
yhteydessä parlamentti, neuvosto ja komissio ovat allekirjoittaneet 27. lokakuuta 2011 annetun
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen poliittisen lausuman selittävistä
asiakirjoista (EUVL C 369 s. 15, 17. joulukuuta 2011) sekä 28. syyskuuta 2011 annetun
jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman selittävistä asiakirjoista (EUVL C 369
s. 14, 17. joulukuuta 2011).
Lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seuraaminen edellyttää tietojen saamista myös
EU-lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Edellä mainittujen yhteisten
poliittisten lausumien mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tällaiset tiedot komissiolle.
Nämä tiedot hyödyttäisivät myös parlamenttia, sillä toisena lainsäätäjänä sen on hyvä tietää, onko
EU:n lainsäädäntö saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta se voi
vaikuttaa toivotulla tavalla. Kyseisten tietojen avulla voitaisiin myös muodostaa käsitys siitä, missä
määrin jäsenvaltiot ovat säädöstä osaksi kansallista lainsäädäntöä saattaessaan menneet
mahdollisesti pidemmälle kuin EU:n lainsäädännössä edellytetään.
70. Euroopan parlamentin asianomaiset valiokunnat panevat merkille komission suorittamat
jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kertomukset. Kullakin valiokunnalla on vakiintunut sisäinen
prosessi päätösten tekemiseksi siitä, mihin mahdollisiin jatkotoimiin niiden johdosta ryhdytään.
Useimmiten päätökset tehdään koordinaattoreiden (valiokuntien poliittisten ryhmien edustajat)
tasolla.

Tällaisia komission asiakirjojen johdosta parlamentissa toteutettavia jatkotoimia voivat olla muun
muassa keskustelu koordinaattoreiden kokouksessa, tarkastelu osana valiokunnan jäsenneltyä
vuoropuhelua komission asianomaisen jäsenen kanssa, käsittely osana keskusteluja uusista
lainsäädäntöehdotuksista ja äänestettäessä niitä koskevista mahdollisista tarkistuksista tai
mietinnön laatimisen aloittaminen tietyn EU-politiikan, -säädöksen tai -meno-ohjelman
täytäntöönpanosta, tai asiakirjat voivat olla merkittävä peruste sille, että asianomainen valiokunta
päättää järjestää kuulemistilaisuuden tai työpajan.
Myös asiaan liittyvät yksiköt, eli Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, unionin
sisäasioiden pääosasto ja unionin ulkoasioiden pääosasto, tarkastelevat komission
jälkitarkastuksia ja kertomuksia valmistellessaan taustatietojen tarjoamista jäsenille. Kyseiset
taustatiedot julkistetaan yleensä parlamentin verkkosivuilla (EP:n Think Thank -ajatushautomo).
Suositus 1 (a) – On selvää, että kolmen asiaan liittyvän toimielimen on ensin keskusteltava
poliittisella tasolla tämän suosituksen tarpeellisuudesta ja toteutettavuudesta.
94. Parlamentin valiokunnat tarkastelevat poliittiset painopisteensä huomioon ottaen ilman muuta
jälkitarkastuksia käsitteleviä komission kertomuksia joko ennen lainsäädäntöehdotusten
esittämistä tai niiden esittämisen yhteydessä tai missä tahansa muussa lainsäädäntösyklin
vaiheessa, mahdollisesti myös valiokunnan sisäistä prosessia soveltaen. Katso myös vastaus VII
ja 70 kohtaan.

Neuvoston vastaukset
Klaus-Heiner LEHNE
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg

Arvoisa presidentti,
Asia: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen alustavat huomautukset aiheesta "EU:n lainsäädännön
jälkitarkastus: vakiintunut mutta puutteellinen järjestelmä"
Haluaisin kiittää teitä 17. tammikuuta 2018 päivätystä kirjeestänne yleisten asioiden neuvoston
puheenjohtajalle Ekaterina ZAHARIEVAlle. Kirjeessänne toimititte Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen alustavat huomautukset aiheesta "EU:n lainsäädännön jälkitarkastus:
vakiintunut mutta puutteellinen järjestelmä".
Varainhoitoasetuksen 163 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vastauksen
antamiselle säädetty kuuden viikon määräaika keskeytettiin neuvoston pääsihteeristön
14. helmikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä tilintarkastustuomioistuimelle, jotta jäsenvaltioilta
saataisiin näkemyksiä neuvoston vastauksen viimeistelemiseksi.
Neuvosto esittää seuraavat vastaukset neuvostoa koskeviin kohtiin ja suosituksiin.
25 ja 28 kohta:
Neuvosto on täysin sitoutunut paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten
välisen sopimuksen täytäntöönpanoon. Sopimuksen 20–24 kohdassa kaikki kolme toimielintä
tunnustavat asianmukaisesti lainsäädännön jälkiarvioinnin tärkeyden. Toimielimet ovat tässä
yhteydessä vahvistaneet pitävänsä tärkeänä mahdollisimman suurta johdonmukaisuutta ja
yhtenäisyyttä järjestettäessä unionin lainsäädännön tuloksellisuuden arviointityötä. Paremmasta
lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 23 kohdassa ne ovat myös sopineet
"harkitsevansa järjestelmällisesti uudelleentarkastelulausekkeen käyttöä lainsäädännössä".
Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 24 kohdan mukaan
toimielimet ovat sitoutuneet "ilmoitta[maan] toisilleen hyvissä ajoin ennen kuin ne hyväksyvät tai
tarkistavat suuntaviivojaan". Paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä
sopimuksessa ei velvoiteta antamaan suuntaviivoja. Komissiolle kuuluu oikeus antaa
lainsäädäntöehdotuksia ja siten ehdottaa valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeita. Kuten
alustavissa huomautuksissa todetaan, komissio on antanut omia ohjeita valvontaa ja arviointia
koskevista säännöksistä.

Edellä esitetyn perusteella neuvosto katsoo, että valvonta- ja uudelleentarkastelulausekkeiden
laatimisesta ei tällä hetkellä ole tarpeen antaa ohjeita tai esittää yleistä kantaa siitä, sisältyykö EUlainsäädäntöön uudelleentarkastelulausekkeita tai mikä niiden sisältö on. Muistutetaan myös, että
lainsäätäjien on tarkasteltava uudelleentarkastelulausekkeita kunkin säädöksen erityistarpeiden
perusteella. Näiden kysymysten osalta neuvosto aikoo tarkastella tilintarkastustuomioistuimen
lopullista kertomusta ja suosituksia huolellisesti ja ottaa kaikki asiaan kuuluvat tekijät huomioon.
Mitä tulee paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen oikeusvaikutuksiin,
termillä "sopimus" tarkoitetaan tiettyjen lausekkeiden yhteistä hyväksyntää ja aikomusta
kunnioittaa niitä. Toimielinten välillä tehtävän sopimuksen tarkoituksena on SEUT 295 artiklan
mukaisesti luoda menettelytapoja kyseisten toimielinten välistä yhteistyötä varten. Toimielinten
välisellä sopimuksella on oikeusvaikutuksia riippumatta siitä, todetaanko lausekkeiden olevan
"sitovia" vai ei. Toimielinten välisen sopimuksen sitovuus on määritettävä sen tekijöiden
tarkoituksen perusteella. Tekijöiden tarkoitus on puolestaan johdettava tekstin sisällöstä ja
sanamuodosta, ja sen on perustuttava säännöskohtaiseen analyysiin.
45 kohta:
Neuvosto korostaa, että SEU 17 artiklan mukaisesti komissio "valvoo unionin oikeuden
soveltamista Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa". Komissio vastaa sen vuoksi
erityisesti EU:n oikeuden täytäntöönpanon valvonnasta ja arvioinnista.
69 ja 70 kohdan otsikko ja 70 kohta:
Neuvosto toteaa jälleen pitävänsä komission jälkitarkastuksia tärkeinä. Neuvosto kuitenkin katsoo,
että 69 ja 70 kohdan otsikko ("Euroopan parlamentti ja neuvosto reagoivat harvoin suoraan
jälkitarkastuksiin") voi olla harhaanjohtava. Se, että kertomuksesta sinänsä ei keskustella
neuvostossa tai sen valmisteluelimissä, ei tarkoita, etteikö siihen kiinnitettäisi asianmukaista
huomiota lainsäädäntöprosessissa, etenkin valmisteltaessa jäsenvaltioiden kantoja kansallisella
tasolla. Lainsäätäjät voivat ottaa komission kertomukset huomioon ja hyödyntää niitä
myöhemmässä vaiheessa tai eri yhteydessä.
Suositus 1 – Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen parantaminen
Suositus 1 a): "Komission olisi yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa laadittava
nykyisen toimielinten välisen sopimuksen yhteydessä toimielinten välinen käsikirja
uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeista. Käsikirjan olisi sisällettävä
– sellaisten mahdollisten tulosten/jälkitarkastusten luokittelu, joita voidaan edellyttää
– ohjeet kunkin jälkitarkastustyypin ohjeellisesta aikataulusta
– ohjeet sekä EU:n toimielimiä ja elimiä koskevien valvontalausekkeiden että jäsenvaltioita
koskevien valvontalausekkeiden laatimisesta."
Edellä 25 kohdan osalta esitettyjen kommenttien lisäksi neuvosto korostaa, että paremmasta
lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ei ole määräystä toimielinten välisen
käsikirjan laatimisesta uudelleentarkastelu- ja valvontalausekkeista.

Tämän vuoksi neuvosto voi osittain yhtyä suositukseen 1 a siltä osin kuin se koskee komission
roolia.
Suositus 1 b): "Komission olisi ehdotettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät
oikeudellisesta muodosta ja keinoista, jotka lisäävät tulevan parempaa lainsäädäntöä koskevan
toimielinten välisen sopimuksen sitovuutta, jotta sen käytännön vaikutukset ovat mahdollisimman
suuria."
Neuvosto toteaa, että SEUT 295 artiklan mukaan paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä
tulevaisuudessa tehtävästä sopimuksesta on sovittava kaikkien toimielinten eli Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Näiden toimielinten on päätettävä siitä, lisätäänkö
paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tulevaisuudessa tehtävän sopimuksen sitovuutta.
Sisällön osalta neuvosto katsoo, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehty
toimielinten välinen sopimus on sopiva tähän tarkoitukseen ja että tällä hetkellä ei ole tarpeen tehdä
uutta toimielinten välistä sopimusta sen käytännön vaikutusten tehostamiseksi.
Tämän vuoksi neuvosto voi osittain yhtyä suositukseen b siltä osin kuin siinä viitataan
SEUT 295 artiklaan.
Toivon, että tästä vastauksesta on apua tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen viimeistelyssä.
Haluaisin korostaa, että tämä vastaus ei vaikuta tilintarkastustuomioistuimen lopullisen
kertomuksen ja suositusten tarkasteluun neuvostossa. Odotan kertomuksen lopullista versiota
mielenkiinnolla.
Kunnioittavasti

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN
ERITYISKERTOMUKSEEN
”EU:N LAINSÄÄDÄNNÖN JÄLKITARKASTUS: VAKIINTUNUT MUTTA
PUUTTEELLINEN JÄRJESTELMÄ”
TIIVISTELMÄ
VI. Vuodesta 2017 saakka välinettä 42 koskevissa paremman sääntelyn suuntaviivoissa on viitattu
selkeästi välikertomuksiin, joita voidaan käyttää arviointien lähtökohtina, ja määritelty ne lyhyesti.
Välineeseen 43 sisältyy laatikko 3 (”Activities which need not necessarily be evaluated in the
standard way”) toimista, joita ei välttämättä ole tarpeen arvioida tavanomaiseen tapaan.
Suuntaviivoissa todetaan selkeästi, että vaikka tällaista työtä ei yleensä katsottaisikaan arvioinniksi,
se ”olisi kuitenkin yleisellä tasolla toteutettava arvioinnin käsitteiden ja periaatteiden mukaisesti” ja
oikeasuhteisesti. Mikäli tällaisten kertomusten käsittelystä on epäselvyyttä, komission yksiköiden
olisi neuvoteltava kyseisistä tapauksista pääsihteeristön kanssa.
VIII. Komissio huomauttaa, että vuonna 2012 käynnistettyä REFIT-ohjelmaa on sittemmin
kehitetty ja sen soveltamisalaa on laajennettu asteittain. Tämän tarkoituksena on ollut vahvistaa
toimia, joilla komissio pyrkii tunnistamaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia sääntöjen
yksinkertaistamiseen sekä yrityksille ja kansalaisille aiheutuvien sääntelykustannusten
vähentämiseen yhteiskuntapoliittisia tavoitteita vaarantamatta, ja lisätä näiden toimien näkyvyyttä.
Alun perin REFIT-ohjelmassa kartoitettiin, mitkä sääntelyn alat ja säädökset tarjosivat eniten
tällaisia mahdollisuuksia. Näin ollen ”REFIT”-arviointeja ja toimivuustarkastuksia käynnistettiin
asianomaisilla aloilla, jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä toimenpide-ehdotuksia.
Vuonna 2015 REFIT-ohjelmaa vahvistettiin perustamalla REFIT-foorumi tällaisten tapausten
tunnistamisen helpottamiseksi. Komission vuoden 2017 työohjelmassa ilmoitettiin siihen mennessä
saatujen kokemusten tarkastelun perusteella, että kaikissa käytössä olevan lainsäädännön
uudelleentarkasteluissa olisi tutkittava, onko lainsäädäntö tarkoituksenmukaista, ja selvitettävä
yksinkertaistamisen ja kustannusten vähentämisen mahdollisuuksia. Tätä lähestymistapaa
selostetaan myös lokakuussa 2017 annetussa tiedonannossa ”Parempia ratkaisuja ja parempia
tuloksia”1 sekä heinäkuussa 2017 annetuissa tarkistetuissa paremman sääntelyn suuntaviivoissa
(väline 2).
Komissio katsoo, että vuoden 2017 uudelleentarkastelussa REFIT-ohjelman perusajatusta on
selvennetty ja sen soveltamisala on ulotettu luonnolliseen laajuuteensa. Se katsoo, että ohjelma
tuottaa edelleen lisäarvoa muun muassa siten, että sen avulla saadaan kiinnitettyä huomiota siihen,
miten tärkeää on, että yksinkertaistamisen ja taakan vähentämisen mahdollisuudet otetaan
huomioon politiikan suunnitteluvaiheessa, saadaan näkyvyyttä komission sääntelyn
yksinkertaistamiseen ja taakan vähentämiseen tähtääville toimille sekä helpotetaan toimien
vaikutusten seurantaa lainsäädännön hyväksymis- ja täytäntöönpanovaiheissa.
Parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistetaan, että
asianomaiset kolme toimielintä pitävät REFIT-ohjelmaa tärkeänä.
JOHDANTO
4. Komissio pitää myös muita parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen
22 ja 23 kohdassa mainittuja osatekijöitä tärkeinä, kuten muun muassa seuraavia:
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ylisääntelyn ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvan hallinnollisen taakan välttäminen ja



täytäntöönpanoon sekä tuloksista ja vaikutuksista hankittavan näytön keräämiseen
tarvittavan ajan huomioon ottaminen.

5. Komissio korostaa, että jälkitarkastuksia suoritetaan eri tarkoituksia varten ja siksi ne
räätälöidään usein lainsäädännön erityispiirteiden mukaan. Arviointien määrittelemisen lisäksi
paremman sääntelyn suuntaviivoissa (väline 42) esitetään niin ikään määritelmät kansallisen
lainsäädännön osaksi saattamista koskeville kertomuksille ja täytäntöönpano- ja
seurantakertomuksille. Välineessä 43 annetaan ohjeita siitä, miten nämä laaditaan.
HUOMAUTUKSET
40. Seurannasta ja kvantifioinnista vastaava työryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Työryhmän
tähänastisia tuotoksia ovat muun muassa 12 pääosaston pitämät 15 esitystä parhaista käytännöistä ja
välineistä sekä joukko tausta-asiakirjoja. Nämä tuotokset ovat saatavilla yhteisessä verkkotyötilassa,
jolla pyritään edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa pääosastojen kesken ja jakamaan tietoa
myös laajemmalle arvioinnista kiinnostuneelle yleisölle.
44. Vuodesta 2017 saakka paremman sääntelyn suuntaviivat ovat kattaneet myös muut tarkastukset
kuin arvioinnit. Välineessä 42 viitataan selkeästi välikertomuksiin, joita voidaan käyttää arviointien
panoksina, ja määritellään ne lyhyesti. Tällaiset kertomukset jaetaan seuraaviin kolmeen tyyppiin:
kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista / lainsäädännön noudattamista koskevat kertomukset,
täytäntöönpanokertomukset ja seurantakertomukset. Kuten välineessä 43 selostetaan, myös muiden
toimien tarkastuksissa, kuten esimerkiksi silloin, kun tarkastetaan toiminnan ”tuloksellisuutta
tukitoimen toteutuksen alkuvaiheessa, jolloin tietoja pitkän aikavälin muutoksista (tuloksista ja
vaikutuksista) ei vielä ole saatavilla”, olisi kuitenkin pyrittävä yleisellä tasolla noudattamaan
arvioinnin käsitteitä ja periaatteita.
Koska eri tarkastuksissa käsiteltävät tilanteet ovat hyvin erilaisia, suuntaviivoja ja välineistöä on
kuitenkin sovellettava oikeassa suhteessa. Tämä sama suhteellisuusperiaate muodostaa pohjan myös
laadunvalvonnalle, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa:


jos ulkopuoliset asiantuntijat tekevät tutkimuksia tarkastusten tueksi, heidän esittämälleen
kertomukselle tehdään laatuarviointi, jonka suorittaa ensi sijassa pääosasto itse tai
yksiköiden välinen työryhmä, jos sellainen on perustettu;



yksiköiden välisessä kuulemismenettelyssä, jota on sovellettava kaikkiin kertomuksiin, jotka
komissio esittää muille toimielimille, asianomaiset yksiköt esittävät huomautuksia
jälkitarkastusten laadusta ja sisällöstä.

Suuntaviivoissa todetaan selkeästi, että vaikka tällaista työtä ei yleensä katsottaisikaan arvioinniksi,
se ”olisi kuitenkin yleisellä tasolla toteutettava arvioinnin käsitteiden ja periaatteiden mukaisesti” ja
oikeasuhteisesti. Jos tällaisten kertomusten käsittelystä on epäselvyyttä, komission yksiköiden olisi
neuvoteltava kyseisistä tapauksista pääsihteeristön kanssa. Sisäisissä laadunvalvontamekanismeissa
olisi niin ikään hyödynnettävä käytettävissä olevia resursseja oikeasuhteisesti.
47. Komissio ottaa huomioon ETT:n esittämän huomautuksen siitä, että tarkastusten viiveet olisi
selitettävä lainsäädäntövallan käyttäjille nykyistä huolellisemmin. Komissio painottaa, että ETT:n
48 kohdassa esiin tuomien syiden lisäksi viiveitä voidaan usein selittää sillä, että lainsäädännön
saattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt (mikä taas viivästyttää
esimerkiksi lainsäädännön noudattamisen arviointia), täytäntöönpano on tapahtunut jäsenvaltioissa
myöhään ja/tai jäsenvaltiot ovat esittäneet kertomuksensa myöhässä.
56. Komissio korostaa, että paremman sääntelyn välineistössä todetaan selkeästi, että
valmisteluasiakirjoissa, jotka komission yksiköt laativat arvioinnin päätteeksi, on esitettävä selkeä
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yhteenveto päätelmien tueksi käytettyjen tietojen puutteista sekä tulosten luotettavuudesta.
Paremman sääntelyn suuntaviivoissa myös määrätään, että arviointikertomuksissa on selitettävä
selkeästi kaikki käytettyä näyttöä ja sovellettuja menetelmiä koskevat rajoitukset etenkin siitä
näkökulmasta, miten nämä rajoitukset vaikuttavat niiden käyttöön päätelmien tukena. Näitä ohjeita
täydennettiin paremman sääntelyn suuntaviivojen/välineistön uudelleentarkastelussa vuonna 2017,
minkä uskotaan parantavan tilannetta entisestään.
57. Ks. komission vastaus 44 kohtaan.
62. Komissio ei katso, että sääntelyntarkastelulautakunnan puheenjohtajan asema REFITfoorumissa tai se, että lautakunnalla ei ole omaa, komission pääsihteeristöstä hierarkkisesti erillistä
sihteeristöä, voisi vaarantaa lautakuntakäsittelyn riippumattomuuden. Tämä turvataan muun muassa
lautakunnan käsittelymenettelyllä, joka on esitetty lautakunnan menettelysäännöissä. Komission
tiedossa ei myöskään ole, että kumpikaan näistä riskeistä olisi koskaan toteutunut, eikä ylipäätään
ole sitä mieltä, että näitä seikkoja olisi pidettävä riskeinä.
Sääntelyntarkastelulautakunnan huomautus:
Lautakunta on myös lain nojalla toiminnallisesti (joskaan ei hallinnollisesti) riippumaton, kuten
Euroopan komission puheenjohtajan päätöksessä riippumattoman sääntelyntarkastelulautakunnan
perustamisesta (C(2015)3263) täsmennetään. ETT määrittelee kaksi riskiä, jotka voivat vaarantaa
lautakunnan riippumattomuuden:


REFIT-sidosryhmäfoorumista
todetaan
seuraavaa:
Sääntelyntarkastelulautakunnan
puheenjohtajan osallistuminen foorumiin vuorottelevana puheenjohtajana (joka korvaa
ensimmäisen varapuheenjohtajan) ei vaaranna lautakunnan riippumattomuutta.
Puheenjohtajan
tehtävänä
on
pääasiassa
johtaa
puhetta
keskusteluissa.
Sääntelyntarkastelulautakunnan puheenjohtaja ei osallistu REFIT-foorumin lausuntojen
perusteella suoritettaviin jatkotoimiin: tämä työ, joka on läheisemmin yhteydessä
politiikkaan, kuuluu pääsihteeristön vastuualueeseen.



REFIT-foorumin puheenjohtajuuden kautta sääntelyntarkastelulautakunnan puheenjohtaja
saa myös suoraan tietoa edustavan sidosryhmäjoukon näkemyksistä ja huolenaiheista
käsiteltävänä olevissa tapauksissa. Sen ansiosta, että yhteydenpito sidosryhmien kanssa on
organisoitu näin, vältetään tilanne, jossa sääntelyntarkastelulautakunnan jäsenten ja
sidosryhmien olisi tarpeen järjestää keskenään säännöllisiä henkilökohtaisia tapaamisia,
joissa eri näkemykset eivät välttämättä olisi tasapainoisesti edustettuina – tämä olisi taas
ollut suurempi riski mielikuvalle lautakunnan riippumattomuudesta.

Erillisen sääntelyntarkastelulautakunnan sihteeristön puuttuminen ei suoraan vaaranna lautakunnan
riippumattomuutta, sillä se kantaa täyden vastuun omasta työstään.
72. Niiden vaikutustenarviointien osalta, joissa ETT:n mukaan ei noudatettu ”arviointi
ensin” -periaatetta, tilanne on seuraavanlainen:
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Toisen osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin (direktiivi (EU) 2017/828)
ohessa laadittuun vaikutustenarviointiin SWD(2014) 127 kuului arviointiin liittyviä osia,
joista laadittiin muun muassa kaksi vihreää kirjaa ja kaksi ulkoista tutkimusta2.

Vihreä kirja rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkka- ja palkkiokäytännöistä (KOM(2010) 284), vuoden 2011 vihreä kirja
EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (COM(2011) 164), kaksi ulkoista tutkimusta hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmää koskevien sääntöjen seurannasta ja täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa vuodelta 2009
(http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain-090923_en.pdf) ja yksi tutkimus johtajien
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Muut neljä vaikutustenarviointia tehtiin aikana, jolloin ”arviointi ensin” -lähestymistavan
käyttöönotto oli komissiolla vielä kesken (ks. 8 päivänä lokakuuta 2010 annettu tiedonanto
KOM(2010) 543), joten erillisten arviointien tekeminen ennen vaikutustenarviointia ei vielä
ollut periaatteessa pakollista.

Laatikko 5 – ”Arviointi ensin” -periaatteen noudattamatta jättäminen: esimerkki
ajoneuvojen päästötesteistä
Toinen luetelmakohta: Toimivuustarkastuksessa (2013) 466 suoritettua analyysia hyödynnettiin
uudeksi
ajoneuvojen
tyyppihyväksyntää
koskevaksi
puiteasetukseksi
esitetyn
lainsäädäntöehdotuksen laadinnassa. Näin ollen ”arviointi ensin” -periaatetta noudatettiin.
Vaikutustenarvioinnissa SWD(2014) 33 ehdotettiin epäpuhtauspäästöjä koskevaan lainsäädäntöön
kuutta teknistä tarkistusta, jotka eivät kuuluneet toimivuustarkastuksen alaan. Mittausmenetelmään
liittyvän ongelman osalta todetaan, että komissio oli jo vuonna 2011 aloittanut työn (ks. JRC:n
lausunto Euroopan parlamentin EMIS-tutkintavaliokunnan kuulemisessa 16.huhtikuuta 2016), joka
johti kolmen komission asetuksen hyväksymiseen vuosina 2015–2016.
Vaikutustenarvioinnissa SWD(2014) 33 arviointi on sisällytetty osaksi asiakirjan ongelman
määrittelyä koskevaa osiota, mikä oli yleinen käytäntö ennen tiedonannon COM(2013) 686
antamista, kuten 72 kohdassa selostetaan.
Kolmas luetelmakohta: Komissio huomauttaa, että tämä maininta ei ole merkityksellinen, sillä
Dieselgate-skandaalissa oli kyse siitä, että autonvalmistajat manipuloivat testituloksia laittomilla
huijauslaitteilla. Tämä ei vaikuta testien vaatimustasoon tai siihen, miten hyvin testit kuvaavat
todellisia ajo-olosuhteita.
73. Komissio huomauttaa, että ei ole olemassa mitään pakottavaa syytä siihen, että back-to-backvaikutustenarvioinnin ja -arvioinnin pitäisi herättää epäilyksiä kunkin prosessin
riippumattomuudesta, eikä tästä ole myöskään näyttöä. Tehtävänkuvauksissa nämä kaksi prosessia
erotetaan selvästi toisistaan, ja niiden vaatimuksissa edellytetään, että kaikki asiaa koskevat
päätelmät
otetaan
huomioon
vaikutustenarvioinnissa.
Back-to-back-arviointien/vaikutustenarviointien suorittaminen johtuu yleensä aikarajoitteista, joiden takia arviointeja ei ole
mahdollista suorittaa peräkkäin.
Komissio painottaa, että sillä, että back-to-back-tutkimus voidaan tehdä myös aikarajoitetuissa
tilanteissa, varmistetaan, että arviointi voidaan suorittaa ajoissa niin, että sitä voidaan hyödyntää
toimintapoliittisten päätösten tukena. Suurin haaste on varmistaa rajatussa ajassa toteutettavan
tutkimuksen yleinen laatu.
75. Komissio katsoo, että vaikka REFIT-ohjelma onkin muuttunut ajan kuluessa, sen luonne on nyt
selvä. Ohjelma tarjoaa kattavat puitteet EU:n lainsäädännön tehokkuuden ja vaikuttavuuden
parantamiselle, se on valtavirtaistettu kokonaisuudessaan osaksi komission päätöksentekoprosessia
ja se hyötyy sidosryhmien tiiviistä osallistumisesta.
REFIT-ohjelma on komission vuotuisen työohjelman erottamaton osa. Vuodesta 2017 ohjelma on
valtavirtaistettu komission päätöksentekoprosessiin ja sitä on sovellettu kaikkiin komission
aloitteisiin, jotka koskevat käytössä olevan EU:n lainsäädännön tarkistamista.
76. Komissio katsoo, että REFIT-ohjelmalla on selkeä ja hyvin määritelty tehtävä komission
monialaisena sääntelyn yksinkertaistamiseen ja taakan vähentämiseen tähtäävänä ohjelmana.

velvollisuuksista ja vastuista vuodelta 2013 (http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf) sekä muut
uusiin toimenpiteisiin liittyneet erityiset arviointiosat.
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Vanhat ohjelmat on integroitu täysin REFIT-ohjelmaan. Vuodesta 2017 kaikkien lainsäädännön
tarkistusten ja arviointien katsotaan kuuluvan REFIT-ohjelmaan.
78. Komissio selvensi vuoden 2017 päivitetyn paremman sääntelyn välineistön yhteydessä, että se
katsoo kaikkien arviointien ja toimivuustarkastusten kuuluvan REFIT-ohjelman piiriin, sillä niissä
arvioidaan EU:n lainsäädännön tuloksellisuutta ja ne voivat johtaa lainsäädännön tarkistuksiin,
joilla pyritään parantamaan sääntelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
79. Komissio myöntää, että tämä seikka voitaisiin ilmaista selkeämmin suuntaviivojen välineessä 2.
Vuodesta 2017 välineistössä on todettu selkeästi, että ”kaikki aloitteet, joilla on tarkoitus muuttaa
käytössä olevaa lainsäädäntöä – – kuuluvat REFIT-ohjelmaan – –”. Niin ikään on selvää, että
”kaikkia arviointeja ja toimivuustarkastuksia hyödynnetään REFIT-ohjelmassa”. Virkkeen loppuosa
aiheuttaa hämmennystä siksi, että siinä todetaan, että ”yksittäisiin arviointeihin tai
toimivuustarkastuksiin ei tarvitse liittää REFIT-merkintää” – tämä johtuu siitä, että kaikki arvioinnit
ja toimivuustarkastukset kuuluvat määritelmän mukaisesti REFIT-ohjelmaan.
Sekä arvioinnit että lainsäädäntöaloitteet sisällytetään REFIT-tulostauluun3, jolla havainnollistetaan
REFIT-ohjelman toimintaketjua toimintapoliittisessa syklissä.
81. Komissio ei pidä REFIT-ohjelman tiedottamista heikkona. REFIT-ohjelmasta tiedottaminen
ulkoisille sidosryhmille on ollut haasteellista siksi, että tiedottaminen on monimutkaista ja sen
tuloksia on vaikea arvioida määrällisesti. Komissio on kuitenkin nähnyt paljon vaivaa, jotta REFITtulostaulusta lokakuussa 2017 laadittu digitaalinen versio olisi entistä käyttäjäystävällisempi. Siitä
ilmenee kaikkien REFIT-aloitteiden täytäntöönpanotilanne, ja se sisältää toimintapoliittisten
painopisteiden mukaan luokiteltua tietoa laadullisista ja määrällisistä tuloksista.
Vuonna 2018 REFIT-tulostauluun lisätään suora linkki sidosryhmille tarkoitettuun ”Kevennä
sääntelyä” -palautelomakkeeseen.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
84. Komissio katsoo, että REFIT-ohjelma tarjoaa kattavat puitteet EU:n lainsäädännön tehokkuuden
ja vaikuttavuuden parantamiselle. Se on valtavirtaistettu kokonaisuudessaan osaksi komission
päätöksentekoprosessia, ja se hyötyy sidosryhmien tiiviistä osallistumisesta.
85. Komissio myöntää, että toimielinten välisestä sopimuksesta huolimatta kyseisillä kolmella
toimielimellä
ei
ole
yhteisiä
suuntaviivoja
jälkitarkastusten
valvontaja
uudelleentarkastelulausekkeiden laadintaan.
86. Komissio on valmis keskustelemaan lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa siitä, miten yhteisten
määritelmien puutteeseen olisi parasta puuttua, edellyttäen, että sillä säilyy aloiteoikeus. Se
kuitenkin korostaa, että valvonta- ja arviointitarpeet riippuvat usein kulloinkin tarkasteltavana
olevasta lainsäädännöstä ja tämä olisi otettava huomioon mahdollisissa yhteisissä määritelmissä.
87. Komissio huomauttaa, että parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen
mukaisesti lainsäädäntöön olisi tarvittaessa sisällytettävä seuranta- ja arviointivaatimuksia mutta
kuitenkin niin, että vältetään ylisääntelyä ja etenkin jäsenvaltioille koituvaa hallinnollista taakkaa, ja
ne olisi suhteutettava raportointivelvollisuuksien sidosryhmille ja pk-yrityksille aiheuttamaan
taakkaan.
Suositus 1 –
parantaminen
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toimielinten

REFIT-tulostaulu: http://publications.europa.eu/webpub/com/refit-scoreboard/en/index.html
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välisen

sopimuksen

a) Komissio hyväksyy suosituksen komission itsensä osalta.
Paremman sääntelyn suuntaviivojen ja välineistön vuoden 2017 uudelleentarkastelussa komissio
lisäsi välineistöön erityisen välineen (väline 42) puuttuakseen tähän seikkaan. Se on tältä pohjalta
valmis keskustelemaan lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa siitä, miten voitaisiin laatia
mahdollisten tulosten/jälkitarkastusten luokittelu ja ohjeet kunkin jälkitarkastustyypin ohjeellisesta
aikataulusta ja valvontalausekkeiden laatimisesta. Tällaisessa luokittelussa olisi otettava huomioon,
että tietyt säädökset voivat aina edellyttää erityisiä seurantajärjestelyjä, ja luokittelussa olisi
pidettävä kiinni komission aloiteoikeudesta.
b) Komissio ei hyväksy tätä suositusta. SEUT-sopimuksen 295 artiklan mukaan toimielinten välisen
sopimuksen ei tarvitse olla sitova.
Asianomaiset kolme toimielintä päättivät yhteisesti vuonna 2016, että parempaa lainsäädäntöä
koskeva toimielinten välinen sopimus ei olisi oikeudellisesti sitova. Asiaan liittyy useita
oikeudellisia ja institutionaalisia ongelmia, joita kaikki toimielimet halusivat välttää
sopimusneuvotteluissa, ja nämä ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia4. Nykyisen parempaa
lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista ei ole suunniteltu.
89. Komissio huomauttaa, että vuoden 2017 uudelleentarkastelusta alkaen paremman sääntelyn
suuntaviivoja on sovellettu myös muihin tarkastuksiin kuin arviointeihin.
Ks. komission vastaus 44 kohtaan.
90. Paremman sääntelyn välineistössä edellytetään selvästi, että käytetty menetelmä kuvataan
selkeästi, ja tämä pätee – oikeasuhteisesti – myös muihin jälkitarkastustyyppeihin.
91. Komissio on yhtä mieltä siitä, että näiden seikkojen selkeys on tärkeää. Se korostaa, että
paremman sääntelyn välineistössä todetaan selkeästi, että valmisteluasiakirjoissa, jotka komission
yksiköt laativat arvioinnin päätteeksi, on esitettävä selkeä yhteenveto päätelmien tueksi käytettyjen
tietojen puutteista sekä tulosten luotettavuudesta. Lisäksi paremman sääntelyn suuntaviivoissa
määrätään, että arviointikertomuksissa on selitettävä selkeästi kaikki käytettyä näyttöä ja
sovellettuja menetelmiä koskevat rajoitukset etenkin siitä näkökulmasta, miten nämä rajoitukset
vaikuttavat niiden käyttöön päätelmien tukena. Näitä ohjeita täydennettiin paremman sääntelyn
suuntaviivojen/välineistön uudelleentarkastelussa vuonna 2017, minkä uskotaan parantavan
tilannetta entisestään.
92. Ks. komission vastaus 44 kohtaan. Tällaista ei ole otettu huomioon
sääntelyntarkasteluvaliokunnan toimeksiannossa, sillä jälkitarkastusten ei ole tarkoitus sisältää
merkittäviä arviointiin liittyviä osia.
Suositus 2 – Jälkitarkastusten laadun varmistamisen parantaminen määrittelemällä laatua
koskevat vähimmäisstandardit kaikille jälkitarkastuksille
a) Komissio hyväksyy suosituksen ja kehittää sen välineistössä (väline 42) jo esitettyjä ohjeita.
Tämän toimen onnistuminen riippuu kuitenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa
tulevaisuudessa tehtävästä sopimuksesta, kuten suosituksen 1 kohdassa a todetaan.
b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.
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Tällaisia seikkoja ovat muiden muassa seuraavat kysymykset: Synnyttäisikö tällainen sitova sopimus oikeuksia ja velvollisuuksia vain
sopimuspuolille vai myös kolmansille osapuolille? Olisiko unionin tuomioistuimella valta antaa tuomioita tällaisen sitovan sopimuksen
mahdollisista rikkomisista, ja millaisia oikeussuojakeinoja olisi käytettävissä? Pitäisikö käytettävissä olla sovittelumenettely siltä varalta, että
osapuolet eivät halua viedä asiaa tuomioistuimen käsittelyyn? Miten tällainen menettely järjestettäisiin? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä,
joihin olisi vastattava silloin, kun pohditaan toimielinten välisten sopimusten sitovuutta.
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Komissio on valmis selvittämään tätä seikkaa siinä yhteydessä, kun se tarkastelee yleistä tarvetta
sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiannon mahdolliseen muuttamiseen. Se ottaa tarkastelussa
huomioon seuraavat seikat:


komission tehtävänä on varmistaa, että sääntelyntarkastelulautakunnan resursseja käytetään
siellä, missä ne tuovat eniten lisäarvoa lainsäädännön tarkistusten parantamiseen; ja



sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiannon laajentaminen riippuu siitä, pääsevätkö
toimielimet sopimukseen jälkitarkastusten luokittelusta, ja vähimmäisstandardien
määrittelemisestä niin, että komission aloiteoikeus säilyy.

Sääntelyntarkastelulautakunnan huomautus:
Lautakunta ymmärtää, miksi suosituksessa halutaan, että lautakunnan tarkastelualue ulotettaisiin
kattamaan myös kaikki muut jälkitarkastukset kuin vain arvioinnit. Selkeän luokittelun ja sovittujen
vähimmäisstandardien turvin lautakunta voisi keskittää resurssinsa tärkeimpiin jälkitarkastuksiin.
Lautakunnan olisi näin ollen tehtävä valintoja näiden tarkastusten kattavan pitkäaikaisen
suunnittelun perusteella.
c) Komissio hyväksyy suosituksen, joka riippuu suosituksen 2 kohdan a ja suosituksen 1 kohdan a
toteutumisesta.
Suositus 3 – Tiedonkeruu- ja hallinnointivalmiuksia koskevan puuteanalyysin tekeminen
Komissio hyväksyy suosituksen osittain.
Komission yksiköt sekä Yhteisen tutkimuskeskuksen mikrotaloudellisen arvioinnin osaamiskeskus
ovat aktiivisesti kartoittaneet komission laatimia ja/tai sen käytettävissä olevia tietokantoja. Koska
työssä on otettava huomioon siihen liittyvät hallinnolliset taakat ja kustannukset, nämä yksiköt
keskittyvät tarvittaessa havainnoimaan toimielintasolla tietojen luomiseen, keruuseen ja
uudelleenkäyttöön liittyviä puutteita, jotka saattaisivat edellyttää erityisiä toimia.
Useissa tapauksissa tulee kuitenkin olemaan niin, että tietyn säädöksen osalta vankkojen näyttöön
perustuvien jälkitarkastusten vaatimien tietojen luomiseen, keräämiseen ja uudelleen käyttämiseen
tarvitaan tilapäisiä mekanismeja, ja tällöin on pantava täytäntöön vastaavat, kuhunkin tilanteeseen
parhaiten soveltuvat toimet.
95. ”Arviointi ensin” -periaatetta noudatetaan nykyään noin 75 prosentissa lainsäädännön
tarkistusten yhteydessä laadittavista vaikutustenarvioinneista.
Back-to-back-tutkimusten osalta komissio viittaa kohtaan 73 esittämäänsä vastaukseen.
Suositus 4 – ”Arviointi ensin” -periaatteen noudattamisen varmistaminen
a) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.
Komissio on täysin sitoutunut soveltamaan ”arviointi ensin” -periaatetta niin laajasti kuin se on
mahdollista. Parempi sääntely on väline, joka voi toimia oikea-aikaisten ja järkevien
toimintapoliittisten päätösten perustana, mutta se ei voi korvata poliittisia päätöksiä. Tietyissä
olosuhteissa, kuten esimerkiksi kiireellisissä tapauksissa, komission voi olla pakko toimia
noudattamatta kaikkia paremman sääntelyn lähestymistavan vaiheita, mikä on täysin linjassa sen
aloiteoikeuden kanssa.
b) Sääntelyntarkastelulautakunta hyväksyy suosituksen.
Lautakunta painottaa jo aktiivisesti tämän periaatteen tärkeyttä ja kiinnittää huomiota sitä
koskevaan seurantaan ja raportointiin.
96. Ks. komission vastaus kohtaan VIII.
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Komissio huomauttaa, että vuonna 2012 käynnistettyä REFIT-ohjelmaa on sittemmin kehitetty ja
sen soveltamisalaa on laajennettu asteittain, minkä tarkoituksena on ollut vahvistaa toimia, joilla
komissio pyrkii tunnistamaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia sääntöjen yksinkertaistamiseen
sekä
yrityksille
ja
kansalaisille
aiheutuvien
sääntelykustannusten
vähentämiseen
yhteiskuntapoliittisia tavoitteita vaarantamatta, ja lisätä näiden toimien näkyvyyttä.
Komissio katsoo, että vuoden 2017 uudelleentarkastelussa REFIT-ohjelman perusajatusta on
selvennetty ja sen soveltamisala on ulotettu luonnolliseen laajuuteensa. Se katsoo, että ohjelma
tuottaa edelleen lisäarvoa muun muassa siten, että sen avulla saadaan kiinnitettyä huomiota siihen,
miten tärkeää on, että yksinkertaistamisen ja taakan vähentämisen mahdollisuudet otetaan
huomioon politiikan suunnitteluvaiheessa, saadaan näkyvyyttä komission sääntelyn
yksinkertaistamiseen ja taakan vähentämiseen tähtääville toimille sekä helpotetaan toimien
vaikutusten seurantaa lainsäädännön hyväksymis- ja täytäntöönpanovaiheissa.
Parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistetaan, että
asianomaiset kolme toimielintä pitävät REFIT-ohjelmaa tärkeänä.
Suositus 5 – REFIT-ohjelman valtavirtaistaminen paremman sääntelyn prosessissa
Komissio hyväksyy suosituksen osittain.
Komissio katsoo, että REFIT-käsitettä on nyt selvennetty. Se hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan
REFIT-ohjelmaa koskevaa tiedottamista on parannettava osana paremman sääntelyn prosessia.
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Tapahtuma

Päivämäärä

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty /
Tarkastus alkoi
Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle
tarkastuskohteelle)
Lopullinen kertomus hyväksytty
kuulemismenettelyn jälkeen
Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset
vastaukset saatu kaikilla kielillä

26.10.2016
17.1.2018
16.5.2018
EP:
Neuvosto:
Euroopan komissio ja
sääntelyntarkastelulautakunta:

27.3.2018
25.4.2018
9.4.2018

Lainsäädännön jälkitarkastus on tärkeä osa EU:n
paremman sääntelyn toimintapolitiikkaa, jonka
tarkoituksena on edistää julkisen toimintapolitiikan
tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman pienin
kustannuksin ja parantaa EU:n toimien tuomaa lisäarvoa.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko EU:n
lainsäädännön jälkitarkastusjärjestelmän suunnittelu,
täytäntöönpano, hallinnointi ja laadunvalvonta
asianmukaista ja edistääkö se näin ollen vaikuttavalla
tavalla paremman sääntelyn prosessia.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lainsäädännön
tarkastamista koskeva komission nykyinen järjestelmä on
yleisesti ottaen hyvä useimpiin jäsenvaltioihin verrattuna.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin joukon
puutteita, jotka johtuivat lähinnä siitä, että
uudelleentarkastelulausekkeista ei ole yhteisiä
toimielinten välisiä määritelmiä, tietyntyyppisten
tarkastusten käsittely on epäselvää eikä sääntelyn
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT) ole
selkeä.
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