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Det interinstitutionelle samarbejde om lovrevision bør
forbedres, siger EU-revisorerne
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at Europa-Kommissionens system
til lovrevision står sig godt sammenlignet med situationen i medlemsstaterne. Efterfølgende
revisioner af høj kvalitet er afgørende for lovgivningens kvalitet, siger revisorerne. De
konstaterer imidlertid en række svagheder, som hovedsagelig er relateret til manglen på fælles
interinstitutionelle definitioner vedrørende revisionsklausuler, den uklare håndtering af nogle
revisionstyper og manglen på klarhed i programmet for målrettet og effektiv regulering
(Refitprogrammet).
Revision af lovgivningen, efter at den er trådt i kraft, er en central del af Europa-Kommissionens
politik for "bedre regulering". Bedre regulering betyder udformning af politikker og lovgivning på
en sådan måde, at de når deres hovedmål og muliggør evidensbaserede offentlige beslutninger.
Det er en arbejdsmetode, der bør sikre, at politiske beslutninger udformes på en åben og
gennemsigtig måde, der anvender den bedste tilgængelige dokumentation og understøttes af
omfattende inddragelse af interessenter. Metoden dækker hele politikcyklussen fra udformning
og forberedelse over vedtagelse, gennemførelse og anvendelse (herunder håndhævelse) til
evaluering og revision.
Revisorerne vurderede, om EU's system til lovrevision var planlagt ordentligt og er blevet
gennemført, forvaltet og kvalitetskontrolleret på tilfredsstillende vis. Samlet set konkluderede de,
at Kommissionens revisioner står sig godt sammenlignet med situationen i de fleste
medlemsstater. Systemet til evalueringsrevisioner er veludformet, velforvaltet og omhyggeligt
kvalitetssikret. Men andre typer revisioner er ikke omfattet af de samme strenge standarder for
kvalitetskontrol, selv om det underliggende arbejde kan have tilsvarende karakter, varighed og
omkostninger.
"Disse revisioner hjælper lovgiverne til at forstå virkningerne af og manglerne og fordelene ved en
indført politik eller regulering," siger Henri Grethen, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Det er derfor helt afgørende, at de foretages
ordentligt."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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DA
Ifølge revisorerne anvendes revisionsklausuler og overvågningsklausuler bredt, men da EUinstitutionerne ikke anvender fælles definitioner og retningslinjer, er det ikke altid klart, hvad
klausulerne indeholder, og hvad deres forventede output er. Ikke desto mindre er deres
tilstedeværelse i vedtagne retsakter tiltaget i de seneste år. I flere tilfælde, hvor der ikke
oprindelig var en revisionsklausul, blev en sådan tilføjet i løbet af lovgivningsprocessen.
Revisorerne betragter dette som et positivt skridt.
Revisorerne så også på programmet for målrettet og effektiv regulering (Refitprogrammet), som
har til formål at fjerne bureaukrati og mindske omkostningerne, uden at det skader de politiske
mål. De konstaterede, at både rationalet bag Refit og de anvendte kriterier er uklare.
Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen, og flere af disse kan bruges til
at videreudvikle og styrke EU's system for interinstitutionelt samarbejde mellem Kommissionen,
Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne.
Bemærkninger til redaktører
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger,
bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's
borgere til gode.
Særberetning nr. 16/2018: "Efterfølgende revision af EU-lovgivning: et veletableret, men
ufuldstændigt system" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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