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Európai Számvevőszék: Jobb intézményközi
együttműködésre van szükség a jogszabályok
felülvizsgálata terén
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az Európai Bizottság jogszabályfelülvizsgálati rendszere megállja a helyét a tagállamok hasonló rendszereivel való
összehasonlításban. A számvevők érvelése szerint a jó minőségű utólagos felülvizsgálat
kulcsszerepet játszik a jogszabályok minőségének biztosításában. Mindezek ellenére
hiányosságokra is fény derült a rendszer kapcsán: ilyen többek között a felülvizsgálati
rendelkezések közös intézményközi meghatározásának hiánya, a felülvizsgálatok bizonyos
típusainak kezelésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint a célravezető és hatásos
szabályozás programjának (REFIT) nehéz értelmezhetősége.
A jogszabályok hatálybalépés utáni felülvizsgálata kulcsfontosságú eleme az Európai Bizottság
minőségi jogalkotási politikájának. A minőségi jogalkotás azt jelenti, hogy a szakpolitikákat és a
jogszabályokat úgy kell megtervezni, hogy azok elérjék fő célkitűzéseiket, és tényalapú
döntéshozatalt tegyenek lehetővé a köz számára. Egy olyan munkamódszerről van szó, amelynek
célja annak biztosítása, hogy a politikai döntéseket nyitott és átlátható módon, a rendelkezésre
álló legmegfelelőbb információk alapján hozzák meg, és az érdekelt felek teljes körűen részt
vegyenek a döntéshozatalban. A rendszer a teljes szakpolitikai ciklusra kiterjed, az intézkedések
megtervezésétől és előkészítésétől azok elfogadásán, végrehajtásán és alkalmazásán keresztül
(beleértve a jogérvényesítést is) az értékelésig és az esetleges módosításokig.
A számvevők megvizsgálták, hogy megfelelő-e az uniós jogszabályok utólagos felülvizsgálati
rendszerének kialakítása, végrehajtása, irányítása és minőségellenőrzése. Összességében azt
állapították meg, hogy a Bizottság jelenlegi utólagos felülvizsgálati rendszere kedvezőbb a
tagállami rendszerek többségénél. Az értékelő felülvizsgálatok rendszerének mind a kialakítása,
mind az irányítása és minőségellenőrzése kielégítő. Más típusú felülvizsgálatokra azonban nem
vonatkoznak ugyanilyen szigorú minőségi standardok, holott a mögöttes munka az
értékelésekhez hasonló jellegű, illetve idő- és költségigényű.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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„A felülvizsgálatok segítenek a jogszabályalkotóknak átlátni egy-egy szakpolitika vagy jogszabály
hatásait, hiányosságait és előnyeit – jelentette ki Henri Grethen, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag. – Ezért rendkívül fontos azok megfelelő végrehajtása.”
A számvevők szerint a jogszabályok nagy arányban tartalmaznak felülvizsgálati és
monitoringrendelkezéseket, bár az összes uniós intézményre kiterjedő közös
fogalommeghatározások és iránymutatások hiányában azok tartalma és az elérni kívánt
eredményei nem mindig egységesek. Ennek ellenére az elmúlt években egyre több ilyen
rendelkezés jelent meg a jogi szövegekben. Több olyan esetben, amikor a szöveg eredetileg nem
tartalmazott felülvizsgálati rendelkezést, azt a jogalkotási folyamat későbbi szakaszában
hozzáadták. A számvevők ezt kedvező fejleménynek tartják.
A számvevők megvizsgálták a célravezető és hatásos szabályozás programját (REFIT) is, amely a
bürokratikus terhek és a költségek csökkentésére törekszik anélkül, hogy ez a szakpolitikai
célkitűzések kárára válna. Arra a véleményre jutottak, hogy nem világos sem a program mögötti
logika, sem az általa alkalmazott kritériumok.
A számvevők több ajánlást tettek a Bizottságnak, többek között a Bizottság, az Európai
Parlament, a Tanács és a tagállamok közötti intézményközi együttműködés uniós rendszerének
továbbfejlesztésére és megerősítésére nézve.
A szerkesztők figyelmébe
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati
szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások
döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról
tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok javát szolgálja.
„Az uniós jogszabályok utólagos felülvizsgálata: átgondolt rendszer hiányosságokkal” című,
16/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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